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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en ny förfogandelag som skall ersätta rekvisitions

Jagen (1942:583), bcredskapsförfogandelagen (1942:584) och allmänna förfo

gandelagen (1954:279). Den nya lagen är utformad som en fullmaktslag enligt 

13 kap. 6 §regeringsformen. Det innebär att Jagen kan sättas i tillämpning när 

riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när det råder sådana utomordent

liga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 

befunnit sig i. Lagen omfattar däremot inte s. k. fredskriser och skiljer sig 

därigenom från allmänna förfogandelagen, som kan tillämpas också när det 

råder utomordentliga förhållanden som har annan orsak än krig eller 

krigsfara. Propositionen innebär i övrigt inga genomgripande förändringar 

utan syftar främst till en koncentration och förenkling av lagstiftningen inom 

förfoganderättens område. 
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Prop. 1977 /78:72 

1 Förslag till 
Förfogandelag 

Härigenom föreskrives följanc.e. 

Inledande bestämmelser 

1 § Kommer riket i krig. träder 4-6 ~~ i tillämpning. 

2 

2 § Regeringen får föreskriva att 4-6 ** helt eller delvis skall tilliimpas från 
tidpunkt som regeringen bestämmer, 

I. om riket är i krigsfara. 
2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av 

krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig och om det till följd av dessa 
förhållanden föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket 
på egendom av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen, 

3. om det befinnes nödvändigt att med hänsyn till försvarsberedskapen 
inkalla värnpliktiga till tjänstgöring med stöd av 27 ~ 2 mom. eller 28 ~ I 
mom. värnpliktslagen (1941:967). 

Föreskrift enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning inom 
en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte ej pågår. från början av 

närmast följande riksmöte. Sker ej understiillning eller godkänner riksdagen 
ej föreskriften inom två månader från det underställning skedde. upphör 
föreskriften att gälla. 

3 § Föreligger ej längre förhållande som avses i 1 s eller 2 ~ första stycket, 
skall regeringen föreskriva att tillämpningen av 4-6 *~ skall upphöra. 

Förfogande 

4 § För att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga 
behov av egendom eller tjlinster. som icke utan ol;igenhet kan tillgodoses på 
annat siitt. far för statens eller annans riikning förfogande ske enligt denna 

Jag. 
förfogande får icke riktas mot staten. 

5 § Genom förfogande kan 
I. fastighet tagas i anspråk med nyttjanderiitt och annan egendom tagas i 

anspråk med iiganderätt eller nyttjanderiitt. 
2. nyttjanderiitt, servitut eller liknande riitt till egendom upphiivas eller 

hegriinsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas, 
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3. iigare eller innehavare av fastighet. gruva, byggnad, industrianläggning 

eller annan anliiggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande 

åliiggas att utöva verksamhet för eller på annat siitt medverka till framstiill

ning av egendom för statens eller annans räkning, 

4. ägare eller innehavare av lageranläggning å11iggas att förvara 

egendom, 

5. ägare eller innehavare av transportmedel åläggas att ombesörja trans

porter, 

6. viss person åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten som vägvisare. 

budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal. 

Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av förfogande får icke 

överlåta. förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen. 

6 § Kan förfogande över egendom antagas bli nödvändigt, får ägare eller 

innehavare i avvaktan på beslut om förfogande förbjudas att överlåta, 

förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen (dispositionsför

bud). 

liar ej beslut om förfogande meddelats och blivit giillande mot ägare eller 

innehavare av egendom inom en månad från det dispositionsförbud enligt 

första stycket beslutades, upphör förbudet att gälla mot honom. Föreligger 

siirskilda skäl, kan dock tiden för förbudet förliingas med högst en 

månad. 

7 § Om förfogande beslutar regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer. Förfogande över egendom skall riktas mot bestiimd ägare eller 

innehavare av egendomen. I fall som avses i I ~eller 2 ~första stycket I eller 2 

får dock regeringen föreskriva om förfogande som avser alla eller viss krets av 

ägare och innehavare av egendom av det slag som förfogandet gäller. 

Dispositionsförbud och förlängning av tiden för sådant förbud beslutas av 

den myndighet som har rätt att besluta om förfogandet. 

Om förfogande göres för annans räkning än statens. gäller vad som i denna 

lag sägs om staten i tillämpliga delar den för vars räkning förfogandet 

sker. 

8 § Vid tillämpning av denna lag och med stöd av lagen meddelade 

föreskrifter skall tillses att den vars rätt beröres icke lider större förfång än 

som är nödvändigt. Egendom som oundgängligen behövs för någons 

förvärvsverksamhet får ej utan tvingande skäl tagas i anspråk. 

9 § Har ägare eller innehavare av byggnad eller del av byggnad, som 

omfattas av förfogande, stadigvarande bostad i byggnaden eller skall han i 

händelse av utrymning inkvarteras i orten, har han rätt till det bostadsut

rymme i byggnaden som han behöver. Detta gäller dock ej. om hans 

utnyttjande av byggnaden skulle medföra allvarligt hinder för den använd

ning av byggnaden som åsyftas med förfogandet. I sådant fall skall den 
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myndighet som beslutar om förfogandet tillhandahålla annat bostadsut

rymme, cm möjligt inom samma eller närbeliigen ort. 

Första stycket har motsvarande tilHimpning på medlem av ägarens eller 

innehavarens familj. 

10 § Lös egendom som kan antagas bli förbrukad eller förstörd eller 

väsentligt minska i värde tages. i anspråk med äganderätt. Annan lös 

egendom tages i anspråk med nyttjanderätt. Om den myndighet som 

meddelar beslutet om förfogande finner lämpligt och iigaren medger det. får 

dock egendomen tagas i anspråk i det förra fallet med nyttjanderätt och i det 

senare med äganderätt. 

Tages fast eller lös egendom i anspråk med nyttjanderätt. skall nyttjande

rätten gälla tills vidare. om ej särskilda skäl föranleder att den bestämmes att 

giilla för viss tid. 

11 § Ägare eller innehavare av egendom som tages i anspråk är skyldig att 

innan han avstår från egendomer. se till att den sättes i sådant skick all den 

blir användbar för avsett ändamål. om åtgärden enligt vad som är brukligt 

skulle ha vidtagits av ägaren eller innehavaren vid frivillig överlåtelse eller 

upplåtelse av egendomen. 

12 § Ägare eller innehavare av egendom. som tages i anspråk med 

nyttjanderätt. är skyldig alt tåla eller vidtaga ändring eller förflyttning av 

inredning eller utrustning som hör till egendomen och att i övrigt tåla de 

åtgärder i fråga om egendomen vilka den myndighet som meddelar beslutet 

om förfogande finner nödvändiga. 

13 § Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av beslut om 

förfogande eller dispositionsförbud är skyldig att vårda egendomen samt att, 

om det påfordras, avHimna egendom som tages i anspråk genom förfogande. 

Tid och plats för avlämnande fastställes av den myndighet som har meddelat 

beslutet eller av myndighet som regeringen bestämmer. 

Den som icke tillfredsställande kan fullgöra skyldighet enligt första stycket 

skall utan dröjsmål anmäla detta till länsstyrelsen eller till den myndighet 

som har meddelat beslutet eller bestämmelse om fullgörande av det. 

14 § Beslut om förfogande och om dispositionsförbud blir gällande mot 

ägare. innehavare eller annan. som avses med beslutet. när han har fått del av 

detta. Gäller beslutet egendom och kommer någon först efter delfåendet i det 

läget att han. om beslutet ej hade meddelats. skulle ha kunnat råda över 

egendomen. blir det giillande mot honom från den senare tidpunkten. 

Att beslut om förfogande i visst fall kan verkställas innan det har blivit 

gällande mot ägaren eller innehavaren följer av 56 ~ andra stycket. 
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15 § Egendom, som enligt denna lag tages i anspråk med äganderätt eller 
framstiilles för statens riikning. övergår i statens ägo när den avlämnas eller på 
annat sätt kommer i statens besittning. 

16 § Mot beslut om förfogande och dispositionsförbud som har meddelats 
av annan myndighet iin regeringen tar talan föras hos regeringen genom 
besvär. Om ej annat föreskrives i beslutet. länder det till efterrättelse utan 
hinder av anförda besvär. 

Ersättning 

17 § Vid förfogande utgår ersiittning enligt de grunder som anges i 29-36 ~~. 

Om ersättning för skada till följd av dispositionsförbud föreskrives i 37 ~. 
Ersättning utges av den för vars räkning beslutet om förfogande eller 

disposi1ionsförhud har meddelats. Är denne annan än staten och fullgör han 
ej sin ersättningsskyldighet. skall staten på begäran utge ersiittningen. Vad 
staten sålunda har utgivit. får staten kräva äter av den ersättningsskyl

dige. 

\/ ärderingsnämnder 

18 § För handlliggning av iirenden om ersiittning enligt denna lag finns en 
central viirderingsnämnd (riksviirderingsniimnden) samt lokala viirderings
nämnder till de1 antal och med de verksamhetsområden som föreskrives av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestlimmer. 

För handläggning av ersättningsiirenclen rörande visst sla'g av egendom 

kan inrättas särskild värderingsnämnd för hela riket. I fråga om sådan nämnd 

gäller vad i denna lag föreskrives om riksvärderingsnämnden. 

19 § Riksviirderingsniimnden består av ordförande och fyra andra ledamö
ter. 

för varje ledamot linns en eller tlera ersiittare. Bestiimmelserna i 20-23 ~~ 

om ledamot giiller iiven ersiittare. 

20 § Ledamöterna i riksvlirderingsniimnden utses för viss tid av rege
ringen. 

Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som iir omyndig eller i 
konkurstillstånd får ej utöva befattning som ledamot. Ordföranden och 
ytterligare en ledamot skall varu lagfarna och erfarna i dornarvlirv. 

21 § Innan ledamot börjar tjiinstgöra i riksviirderingsniimnden, skall han ha 
avlagt domared. 
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22 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall 
tilliimpas på ledamot i riksvärderingsnämnden. 

23 § Riksvärderingsnämnden iir beslutför när ordföranden och minst tre 
andra ledamöter iir niirvarande. 

I fråga om omröstning i niimnden skall 16 kap. riittegångsbalken giilla i 
tilliimpliga delar. 

24 § Regeringen kan föreskriva att riksvärdcringsniimnden skall arbeta på 
avdelningar. Bestämmelserna i 19-23 ~~ giiller då i fråga om avdelning. 

25 § Lokal viirderingsniimnd består av ordförande och två andra ledamö

ter. 
För varje ledamot finns en eller flera ersiittare. Bestämmelserna i 26 ~ om 

ledamot gäller även ersättare. 

26 § Ledamöterna i lokal viirderingsniimnd utses för viss tid av regeringen 
eller myndighet som regeringen bestiimmer. Uppdrag att vara ledamot får 
bara den undandraga sig som har fyllt sextio år eller har haft sådant uppdrag i 
tre år eller har förhinder på grund av sin tjänst. 

Ledamot skall ha allmiin erfarenhet i ersiittnings- och viirderingsfrågor. 
Ledamot i lokai viirderingsnämnd för visst slag av egendom skall ha ingående 
erfarenhet av värdering av sådan egendom. 

Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som iir omyndig eller i 
konkurstillstånd får ej utöva befattning som ledamot. Ej får någon samtidigt 
vara ledamot i riksvärderingsnämnden och lokal viirderingsniimnd. 

27 § Lokal viirderingsniimnd iir beslutför niir niimnden iir fulltalig. 
I fråga om omröstning i nämnden skall l 6 kap. riittegångsbalkcn giilla i 

tilliimpliga delar. 

28 § Statens fött bevakas inför viirderingsnämnd av ombud som utses av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer. 

Ersättningsgrunder 

29 § Tages egendom i anspråk med äganderiitt. utgår skälig ersiittning för 
nödviindiga kostnader vid framsrnllning eller återanskaffning eller, om egen
domen tages i anspråk hos återförsiiljare, vid återanskaffning och återförsiilj
ning av sådan egendom. 

30 § Tages egendom i anspråk med nyttjanderiitt, utgår skiilig ersiittning för 
förlorad avkastning eller nytta och för kostnader i samband med åtgiird som 
avses i 12 ~ samt för skada på eller avseviird försämring av egendomen. 
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Första stycket gäller i tilliimpliga delar vid förfogande som avses i 5 ~första 
stycket 2. 

31 § Utövas verksamhet enligt 5 § första stycket 3-5, utgår ersättning med 

hänsyn till nödvändiga kostnader för verksamheten. 

32 § För uppgift som avses i 5 ~ första stycket 6 och för åtgiird enligt 13 ~ 
första stycket första meningen utgår sk~ilig ersättning. 

33 § I den mån det är möjligt och lämpligt skall på förhand föreskrivas det 

pris som vid förfogande skall gälla såsom ersättning för egendom, åtgärd eller 

tjänst. Sådant pris upptages i taxa. 

Taxa fastställes av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av 

riksvärderingsnämnden eller lokal värderingsnämnd med beaktande av 

29-31 ~~.Taxa kan fastställas att gälla för hela riket eller del av riket. 

34 § Pris som har föreskrivits med stöd av allmänna prisregleringslagen 

(l 956:236) gäller vid tillämpning av förfogandelagen som taxepris. 

Om riksvärderingsnämnden på grund av särskilda omständigheter finner 

en tillämpning av taxepris vara i visst fall obillig för den ersättningsberätti

gade, får nämnden bestämma ersättningen till högre belopp. 

35 § Ersättning best1immes med hänsyn till omständigheterna och gällande 

taxepris vid den tid då egendomen avlämnas eller på annat sätt kommer i 

statens besittning eller då åtgärden eller tjänsten utföres. Är egendomen i 

färdigt skick vid den tidpunkt då beslutet om förfogande meddelas, 

bestämmes ersättningen med hänsyn till omständigheterna och gällande 

taxepris vid den tidpunkten. 

Fastställd ersättning får jämkas efter vad söm är skäligt, om iindrade 

förhållanden påkallar det. 

36 § Har beslut om förfogande meddelats i fråga om egendom och möter ej 

genom förvållande av den mot vilken förfogandet riktats hinder att taga 

egendomen i besittning för statens räkning, står staten faran för att 

egendomen av våda förstöres, försämras eller minskas. 

37 § Upphördispositionsförbud att gälla enligt 6 *andra stycket, utgår skälig 

ersättning får skada, som till följd av förbudet har uppkommit på den med 

förbudet avsedda egendomen, och för åtgärd enligt 13 * första stycket första 

meningen. 

Handläggning a' ersättningsärenden 

38 § Ersättning enligt taxa bestämmes av den myndighet som har meddelat 

beslutet om förfogande eller av myndighet som regeringen bestämmer. 
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Ersättning som ej utgår enligt taxa bestämmes av lokal värderingsnämnd. 

Om särskilda skäl föreligger, kan riksvärderingsnlimnden efter ansökan av 

parterna omedelbart taga upp fråga om sådan ersättning. Har enligt 18 * andra 

stycket inrättats särskild värderingsnämnd för visst slag av egendom, 

bestämmes dock i fråga om sådan egendom ers1ittning som ej utgår enligt taxa 

av den siirskilda viirderingsnämnden. 

liar nyttjanderätt till egendom t::pplåtits genom frivillig överenskommelse 

i stiillet för att tillskapas genom förfogande och skadas egendomen eller 

försämras den avsevärt, skall ersiittningsfrågan prövas av lokal viirderings

nämnd, om upplåtaren begär det och skadan eller försämringen ej beaktades 

niir överenskommelsen ingicks. 

39 § Talan mot beslut av annan myndighet än lokal viirderingsniimnd i 

iircnde som avses i 38 ~ första stycket får av den som begiir ersiittning föras 

hos lokal viirderingsnämnd genom besvär. 

\fot lokal värderingsniimnds beslut i överklagat iirende eller i iirende om 

fastställande av taxa får talan e,i föras. I annat fall får talan mot lokal 

viirderingsnämnds beslut föras hos riksviirderingsniimnden genom besvär. 

Vill någon med stöd av 34 ~andra stycket göra anspråk på ersiittning utöver 

taxepris. skall han inom besviirstiden göra ansökan om det hos riksvärde

ringsnämnden. 

40 § Mot riksviirderingsnämndens beslut enligt denna lag får talan ej 

föras. 

Utbetalning al' ersättning 

41 § Sedan beslut om ersättning har vunnit laga kraft, skall faststiillt 

ersiittningsbelopp genast betalas ut till den ersiittningsberiittigade, om ej 

annat följer av 42-44 ~~. 

42 § Om någon till siikerhet för fordran har pantriitt eller retentionsrätt i 

egendom som tages i anspråk med äganderätt enligt denna lag, har han riitt att 

utfå sin fordran ur ersättningen för egendomen. iiven om fordringen ej är 

förfallen till betalning. I ersättning som nu nämnts inräknas även ersättning i 

fall som avses i 5 ~ första stycket 2. 

Utgår enligt denna lag ersättning för skada på eller avsevärd försämring av 

egendom, har första stycket motsvarande tillämpning. 

Fordran, som avses i första stycket och som ej är förfallen till betalning och 

icke löper med riinta före förfallod<0,gen, beräknas till det belopp som efter fem 

procent årlig ränta utgör fordringens viirde på betalningsdagen. Motsvarande 

gäller om utfäst ränta är lägre iin fem procent. 

43 § I fråga om nedsättning, fördelning och utbetalning av ersättning, som 

fastställts att utgå för skada på eller avsevärd försiimring av fastighet, samt 
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om verkan därav gäller i tilllimpliga delar expropriationslagen (] 972:719). 
Kan flera göra anspråk på betalning ur ersiittning. som i annat fall iin som 

avses i första stycket faststiillts enligt denna lag. och enas de ej om hur 
ersättningen skall fördelas mellan dem. skall ersättningen nedsiittas hos 
övcrexekutor. I fråga om ncdsatl belopp skall i tilliimpliga delar iuktlagas 
lagen(! 927:56) om gälds betalning genom penningars nedsiittande i allmänt 
förvar. 

44 § Ersiittning för egendom som är utmätt skall utges till utmätningsman
nen. Avser ersättningen egendom som är belagd med kvarstad eller ställd 
under skingringsforbud, skall ersiittningen utges till överexekutor. 

Lppgiftsskyldighet m. m. 

45 § Den mot vilken förfogande riktas lir skyldig att lämna uppgift om rätt 
som annan har i fråga om den med förfogandet avsedda egendomen. 

46 § I den mån det behövs för att genomföra förfogande i fråga om egendom 
skall var och en på anfordran av myndighet som får besluta om förfogandet 
lämna uppgift om den mängd av egendomen som han innehar eller som han 
har tillverkat eller till vars framstiillning han har medverkat. 

Har någon underlåtit att fullgöra skyldighet enligt första stycket, får 
länsstyrelse eller. enligt regeringens bestiimmande. annan myndighet före
lägga honom vid vite att fullgöra skyldigheten. 

47 § För kontroll av att uppgift som har lämnats enligt 46 ~ är riktig och 
fullständig skall uppgiftsskyldig på begäran av länsstyrelse eller av annan 
myndighet som regeringen bestämmer tillhandahålla myndigheten handels
böcker och andra affärshandlingar på tid och plats som myndigheten 
fastställer. 

Efterkommer uppgiftsskyldig ej begäran enligt första stycket eller före
ligger särskild anledning till kontroll. tär myndighet som siigs i första stycket 
besluta om undersökning av kontor. fabrik. butik. serveringslokal. lagerlokal. 
ladugård eller annat utrymme eller förvaringsstlille. som den uppgiftsskyldige 
råder över. och om omhiindertagancte av hans handelsböcker och andra 
affärshandlingar. 

Vid undersökning och omhändertagande enligt andra stycket skall bestäm
melserna i 28 kap. riittegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga 
delar. Myndigheten utövar den befogenhet som vid husrannsakan till
kommer undersökningsledaren. åklagaren eller riitten. Det åligger polismyn
dighet att lämna den handriickning som behövs för undersökningen och 
omhändertagandet. 

48 § Ägare eller innehavare av egendom. beträffande vilken förberedelser 
för förfogande enligt 63 ~ kommer i fråga. är på begäran av myndighet som 
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regeringen bestämmer skyldig att lämna för sådant ~indamål nödvändiga 

uppgifter om egendomen och att tillhandahålla den får besiktning på tid och 

plats som myndigheten fastställer. 

Har någon underlåtit ntt fullgöra skyldighet enligt första stycket, får 

länsstyrelse förelägga honom vid vite att fullgöra skyldigheten. 

Efterkommes icke föreläggande vid vite att hålla egendom tillgänglig för 

besiktning, får länsstyrelsen i stället för att utsätta nytt vite besluta om 

handräckning för att genomföra besiktningen. Sådan handräckning lämnas 

av polismyndighet på den försumliges bekostnad. 

49 § Skyldighet enligt 45--48 ~~ skall fullgöras utan ersättning, om ej 

regeringen bestämmer annat. 

50 § Mot beslut om föreliiggande av vite enligt denna lag får talan ej föras 

annat än i samband med talan mot beslut om utdömande av vitet. 

Talan mot beslut om åtgärd enligt 47 ~andra stycket eller mot länsstyrelses 

beslut om handräckning enligt 48 ·~ tredje stycket föres hos kammarrätt 

genom besvär. Sådant beslut går i verkställighet utan hinder av anförda 

besvär, om ej annat föreskrives i beslutet. 

51 § Den som på grund av bestämmelse i denna lag har fått kännedom om 

yrkeshemlighet, arbetsförfärande, affärsförhållande, enskilds personliga eller 

ekonomiska förhållanden eller förhållande av betydelse för folkförsörjningen 

eller för rikets säkerhet får ej obehörigen yppa eller utnyttja vad han sålunda 

har erfarit. 

Ansrnrsbestämmelser m. m. 

52 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes, om ej giirningen är 

belagd med straff i brottsbalken. den som uppsåtligen 

I. bryter mot föreskrift, åläggande, förbud eller villkor som giiller enligt 

eller har meddelats med stöd av 5, 6, 11, 12 eller 13 §, 

2. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 45, 

46 eller 48 s. 
3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet som åligger honom enligt 45. 46 

eller 48 S lämnar oriktig uppgift. om uppgiften innebär fara i bevishänse

ende, 

4. underlåter att efterkomma begäran enligt 47 eller 48 ~. 

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt. dömes till fängelse i 

högst två år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, 

om det har skett i vinningssyfte eller har avsett en betydande mängd av 

egendom eller eljest har varit av särskilt farlig art. 

Begår någon av oaktsamhet gärning som avses i första stycket, dömes till 

böter eller, om brottet iir grovt, till fängelse i högst sex månader. I ringa fall 

dömes ej till ansvar. 
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Den som har underlåtit att fullgöra skyldighet, som omfattas av vitesfö
reliiggande enligt denna lag, får icke dömas till straff för underlåtenheten. 

53 § Näringsidkare ansvarar för gärning som avses i 52 ~.om den har begåtts 
i hans rörelse och han har haft eller bort ha vetskap om gärningen. 

54 § Ilar någon begått brott som avses i 52 ~. skall egendom, som han i 
samband med brottet har mottagit eller genom brottet har undanhållit, 
förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället för egendomen 
kan dess värde förklaras förverkat. 

Äger den brottslige ytterligare sådan egendom som brottet har avsett, kan 
även denna förklaras förverkad. Annan egendom som han äger och som 

omfattas av beslut om förfogande eller dispositions förbud kan också förklaras 
förverkad, om särskilda skäl föreligger. 

55 § Har beslag lagts på egendom, som kan antagas bli förverkad, och iir den 
underkastad förskämning eller snar förstörelse eller annan nedgång i värde, 
får den genast försäljas. Sådan försäljning skall alltid ske om ägaren begär det. 
Uppskattas egendomens värde till ettusen kronor eller mera och har ej 
försiiljning påkallats av ägaren, skall dock tillstånd till försäljningen sökas hos 
rätten, om omständigheterna medger detta. Rätten får utan att höra iigaren 

meddela beslut i iirendet. 

Särskilda bestämmelser 

56 § Underlåter någon att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom, 
som omfattas av beslut om förfogande, skall polismyndighet liimna den 
handräckning som behövs för verkställighet av beslutet. Om dröjsmål kan 
medföra fara m:h polismyndighet icke iir tillgiinglig, får den myndighet som 
har utöva! förfoganderätten sjiilv verkstiilla beslutet. 

Är fråga om förfogande för försvarsmaktens behov och skulle dröjsmål 
med verks!ällighet av beslutet om förfogande medföra allvarlig olägenhet, får 
myndighet som avses i första stycket vidtaga åtgiird som diir siigs. iivcn om 
iigaren eller innehavaren icke har fått del av beslutet. 

57 § När tillämpningen av 4--{i ~~ upphör, iakttages vad som föreskrives i 

58--{iJ ~~-

58 § Har egendom, som till följd av beslut enligt 5 ~ första stycket I skall 
tagas i anspråk med äganderiitt. ännu ej övergått i statens ägo vid den i 57 ~ 
angivna tidpunkten. förfaller beslutet. 

59 § Har beslut enligt 5 ~ första stycket I eller 2 om ianspråktagande av 
egendom med nyttjanderiitl ej gått i verkstiillighet vid den i 57 ~ angivna 

tidpunkten, förfaller beslutet. 
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Har beslutet börjat verkställas före nyssniimnda tidpunkt m:h avser 
nyttjanderätten icke bestämd tid, skall den därefter icke giilla under liingre tid 
än som erfordras för avveckling av riittsförhållanclet. Detsamma giiller om 
nyttjanderätt avser bestiimcl tid och egendomens iigare påfordrar att nyttjan

deriitten skall upphöra. 
Har beslut enligt 5 ~ första stycket 2 om upphiivancle eller begränsning av 

nyttjancleriitt, servitut eller liknande riitt till egendom ej vunnit laga kraft vid 
elen i 57 ~ angivna tidpunkten förfaller besluteL dock tidigast niir annan 
genom förfogande i stiillet tillskapad riitt upphör. 

60 § Har beslut om förfogande enligt 5 ~rörs ta stycket 3-6 ej börjat tilliimpas 

vid den i 57 ~angivna tidpunkten, förfaller beslutet. I annat fall skall beslutet 
icke giilla under liingre tid än som e:Jordras för avveckling av riitts!Orhållan

det. 

61 § Dispositionsförbud enligt 6 ~ giiller ej efter den i 57 ~angivna tidpunk

ten. 

62 § Genom denna lag inskriinkes ej elen riitt alt tvångsvis taga i anspråk 
egendom eller t_iiinster som följer av annan lagstiftning. 

63 § Under fredstid skall förfogande enligt denna lag förberedas enligt de 
grunder och av de myndigheter som regeringen bestämmer. 

Denna lag träder i kraft den I juli I 978. 
Genom lagen upphiives rekvisitionslagen ( 1942:583), beredskapsförfogan

delagen (1942:584), rekvisitionsförordningen (1942:586) och allmänna förfo
gandelagen (! 954:279). 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har 
ersatts genom bestämmelse i denna lag, timimpas i stiillet den nya bestäm

melsen. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i ciYilförsrnrslagen (1960:74) 

Härigenom föreskrives i fråga om civilförsvarslagen ( 1960:74)1 

dels att 70-72. 74 och 76 ~~ skall upphöra att gälla. 

13 

dels att 51. 62, 68. 69, 73. 75. 82 och 83 *~ skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (wle/se 

51 ~ 

Har jämlikt 8 ~ verkskydd tagits i anspråk för uppgifter som ej röra den 
anläggning eller byggnad, för vilken det iir avsett. skall skälig ersiittning utgå 
av stats medel dels för vad som utgivits till verkskyddspersonalen enligt 4 7 ~ 
tredje stycket, dels för skada å materiel eller u.nnan egendom, därest skadan ej 
iir ringa. 

Anspråk på ersättning prövas i den Anspråk på ersiittning prövas i den 
ordning som är stadgad bNr(i{fande ordning som iir stadgad i jör.fogan-

rekl'isition .för .törsl'Grsmaktens be- de/agen (1978:000). 

ho\'. 

6H 
Den som med stöd av 57 ~ första stycket c) eller e) eller 61 ~ ålagts att 

vidtaga eller tåla åtgärd. som avses i nämnda lagrum, är berättigad till skälig 
ersättning av statsmedel för kostnad eller skada, som åsamkats honom. Vid 
ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas till den nytta. åtgärden kan 
medföra för honom. Är kostnaden eller skadan ringa. utgår icke ersätt
ning. 

Anspråk på ersättning prövas i den Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning som är stadgad beträ.tfande ordning som iir stadgad i .för/'ogan-

rekl'isirion .för försl'arsmaktens be- de/agen (1978:000). 

hov. 

68 ~ 2 

Civilförsvarschef och Hinsstyrelse Civilförsvarschef och länsstyrelse 
äga under civilförsvarsberedskap 
taga i anspråk markområden. bygg
nader, utrymmen. livsmedel. trans
portmedel. utrustningspersedlar. 
materiel och annan egendom, som 
innehaves av annan iin staten. därest 
det finnes erforderligt för att statlig 

I Lagen omtryckt 1975:712. 
Senaste lydelse 1977: 111. 

äga under civilförsvarsberedskap 

genom .för/ägande som avses i 5 .1' 

.f(irsw s~rcket I och :! .för/ägande/agen 

(1978:000) taga i anspråk markområ

den. byggnader. utrymmen. livsme
del. transportmedel. utrustningsper
sedlar. materiel och annan egendom. 
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Nul'{Jramle ~rddse Föreslagen ~nlelse 

civilförsvarsuppgift skall kunna full- som innehaves av annan än staten, 

göras och överenskommelse om därest det finnes erforderligt för att 

egendomens avstående ej kan träffas statlig civilförsvarsuppgift skall kun-

tillräckligt skyndsamt. Civilförsvars- na fullgöras och överenskommelse 

chef och länsstyrelse äga härvid om egendomens avstående ej kan 

endast taga i anspråk sådan egen- träffas tillräckligt skyndsamt. Civil-

dom. som finnes inom deras verk- försvarschef och länsstyrelse äga 

samhetsområde; dock må efter liins- härvid endast taga i anspråk sådan 

styrelsens medgivande civilförsvars- egendom, som finnes inom deras 

chef taga mot01:/ordo11. släpfordon verksamhetsområde. Om särskilda 

och motorredskap i a11språk, äve11 om skäl .fiireligga . .far dock länsstyrelse 

de.fin11as inom a1111at till länet hörande eller. efter länsstyrelsens medgivan-

civi(förwarsområde. de, civilförsvarschef taga i anspråk 

motordrirna .fordon. släpfordon och 

motorredskap uto111 0111rådet. om de 

enligt rnd däro111.fiireskril'es ha utw

gits .för cil'i(!ÖrS\'arets hehov. 

Ianspråktagande enligt första stycket av byggnad eller del därav för 

inkvartering av vårdbehövande i särskild förläggning ävensom ianspråkta

gande av utrustning, som erfordras för sådan förläggning, må bestå intill två 

veckor från det att driften av förläggningen upphört att vara en civilförsvars

uppgift. 

I den mån det prövas nödigt fcir fullgörande av kommuns skyldigheter 

enligt 40 ~ I mom. bl och cl att egendom tages i anspråk för kommuns 

räkning, skall vad i första stycket sägs äga motsvarande tillämpning såvitt 

gäller egendom, som finnes inom kommunen. Vad sålunda stadgats skall i 

fråga om utförande av byggnadsanordning gälla jämväl under tid. då 

civilförsvarsberedskap icke råder; förfoganderätlen må härvid dock endast 

utövas av länsstyrelsen. 

69 ~ 
Då egendom wges i a11språk. skall 

så1•ifl 111iji/igt hänsy11 wgas till ägaren1· 

eller i11nehal'(/rens tillgd11g på egen

dom. rnro111.fi'dga är. och bchol' dära1· 

för sin näring. I 'ad so111 01111dgä11gligc11 

er/imiras.för 11ågons 11äri11g 111å ej 11tw1 

fl'ingande skäl tagas i anspråk. 

I ji-åga om f{jr/hga11dc enligt 6H 1' 
skola 7-15 {1'. 17 .11 j(irsw s~vcket. 

18-30. Jl-36. 38-45. 48-50, 5l-56 
och 63 1'{!ii(·/iJga11delagen (/ 9 78:000) 

gälla i rilliimpliga delar. om ej a1111at 

.fii(jcr ar 73 1' Jiirsw srrcket. 1 ·ad i 

57-59 .111' samma lag ./iireskrives skall 

äga mot.\'l'ara11de tillä111p11ing, 11är 

ci1·il/(irs1·arsberedskap upphiir. 

1./i'åga om gärning so111 är stra/fbe
lagd i 81 _,1· tillä111pas l~j 5]-54 .1'} 

.fii1/i1ga 11delage11. 
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Nul'arande (vdelse Föreslagen (rdelsc 

7H 
Har under cil'ilförsrarsheredskap 

egendom tagits i anspråk jämlikt 68 .\' 

eller åtgärd l'idtagits jämlikt 7l _,1. är 

egendomens ägare eller inneharare 

berä((igad till ersä((ning enligt de 

grunder. som äro stadgade iji-åga om 

rekl'isition .för.försvarsmaktens behm•. 

Anspråk på ersä((ning skall prih·as i 

den ordning, som gäller .fiir ersä((

ningsanspråk i anledning al' sådan 

rekvisition med iakffagande m· aff 

efier taxa utgående ersä((ning fast

ställes till beloppet m· den. som utömr 

.fÖ!/oganderä((en. Aven om egendom. 

som tages i anspråk. är avsedd aff 

tillhandahållas endast l'id särskilda 

til(fal/en. må ersä((ningen bestämmas 

en gångjiir alla. dock aff inskränkning 

icke härigenom sker i rätten till ersä((

ning .för skada. som ej jorutse((s. 

Har under tid, då civilförsvarsbe- Har under tid, då civilförsvarsbe-
redskap icke råder, egendom tagits i redskap icke råder, egendom tagits i 
anspråk jämlikt 68 ~ tredje stycket anspråk jämlikt 68 ~ tredje stycket 
andra punkten eller åtgärd vidtagits andra meningen eller har i anslurning 

jämlikt 72 f. bestämmes ersättning härtill åtgärd vidtagits jämlikt 12 1' 

med tilliimpning av expropriations- jiirfi1gal/{Je/agen (1978:000). bestäm
lagen (]972:719). mes ersättning med tillämpning av 

expropriationslagen () 972:719). 

Ersättning giildas. om egendomen tagits i anspråk för kommuns räkning, 
av kommunen och eljest av staten. Vid fortsatt ianspråktagande enligt 68 ~ 
andra stycket gäldas ersättningen av staten. 

75 ~ 
I den mån det prövas oundgängligt I den mån det prövas oundgängligt 

för att annan civilförsvarsuppgift än 
som avses i 68 ~ skall kunna fullgö
ras. äger civilförsvarsmyndighet. i 
enlighet med vad regeringen närma
re förordnar diirom. under civilför
svarsberedskap taga i anspråk egen
dom. som innehaves av annan iin 

för att annan civilförsvarsuppgift än 
som avses i 68 ~ skall kunna fullgö
ras. äger civilförsvarsmyndighet, i 
enlighet med vad regeringen närma
re förordnar därom, under civilför

svarsberedskap taga i anspråk egen
dom, som innehaves av annan än 
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Nuvarande (1·delse 

staten. Härvid skola bestämmel

serna i 68--74 ** lända till cfterriit
telse i tillämpliga delar. 

Vad som inhämras genom sådan 

upp~rsning eller sådanr tillhandahdl

lande ar handlingar som arses i 4 7 .I' 
.fiirsta stycket e). rid besikming.fämlik1 

65 .I' rller rid sådanfii1:fi·ågan. under

sökning rllrr granskning som avses i 

66 .11· må ei yppas i vidarr mån än som 

e1:t<>rdrasjör vinnande m· der arsrdda 

sy/let. 
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Färeslagen (rdc/1·e 

staten. Härvid skola bestämmel

serna i 68. 69 och 73 ~~ lända till 
efterrättelse i tillämpliga delar. 

Den som pd grund G\' bestämmrlsr i 

denna lag har /d11 kännedom 0111 

yrkeshemligher. arhet.~/Ör(arandc. qr 
.fdr~förhållande. enskilds personliga 

eller ekonomiska .fiirhållanden eller 

.förhållande ar betydelse .för .fillk!iir

siiriningen eller.fiir rikets säkerhet .far 

ej obehörigen Yflfla eller wnyttja rnd 

han sdlunda har erfarit. 

8H3 

Över beslut av civilförsvarschef Över beslut av civilförsvarschef 
eller polismyndighet i ärende, som 
avses i denna lag, må besvär anföras 
hos länsstyrelsen. I samma ordning 

.föres talan mot kommunal myndig
hets beslut enligt 27 och 32 R 

Mot länsstyrelses beslut om kost
nadsfördelning enligt 49 eller 54 ~. 
om ersättning enligt 53 ~ och 
skyddsrumsavgift enligt 55 ~. om 

1111agande ar egendom enligt 76 .1' eller 
om föreläggande av vite vid underLi
tenhet att fullgöra skyldighet enligt 

15 ~ föres talan hos kammarrätten 
genom besvär. I samma ordning 
föres talan mot beslut. som länsst:<
relse enligt denna lag eller med stöd 
därav utfärdade bestämmelser i sär
skilt fall meddelat om föreläggand~. 
föreskrift. tillstånd eller godkännan
de i vad angår inrättande, utrustning, 
vård eller underhåll av skyddsrun. 

J Senaste lydelse 1977: 111. 

eller polismyndighet i ärende. som 
avses i denna lag, må besvär anföras 
hos länsstyrelsen. 0111 c:i annat ./ii(ier 

ar 69 .1'. Talan mot kommunal 
myndighets beslut enligt 27 och 
32 ~~ .föres hos länsstvrelsen genom 

besrär. 

Mot liinsstyrelses beslut om kost
nadsfördelning enligt 49 eller 54 ~. 
om ersiittning enligt 53 ~ och 
skyddsrumsavgift enligt 55 ~ eller 
om föreläggande av vite vid underlå
tenhet att fullgöra skyldighet enligt 
15 ~ föres talan hos kammarrätten 
genom besvär. I samma ordning 
föres talan mot beslut. som länssty
relse enligt denna lag eller med stöd 
därav utfärdade bestämmelser i sär
skilt fall meddelat om föreläggande. 
föreskrift. tillstånd eller godkännan
de i vad angår inrättande, utrustning, 

vård eller underhåll av skyddsrum. 
dock ej beslut enligt 31 ~. 
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Nurnramlc (l'llelse 

dock ej beslut enligt 31 ~. 

I övrigt föres talan mot länssty
relses beslut enligt denna lag hos 
regeringen genom besvär. I samma 

ordning.föres talan mot civilförsvars
styrelsens beslut enligt lagen. 

17 

Fiires/agc11 (rde/.w' 

I övrigt föres talan mot länssty
relses beslut enligt denna lag hos 
regeringen genom besvär. om ei 

a1111at.fö/ier al' 69 f Dersamma gäller i 

.fi'åga om talan mot civilförsvarssty-
relsens beslut enligt lagen. 

Talan må icke föras mot beslut. som meddelats enligt 19. 34. 35, 37 eller 

58 ~. 
Under högsta civilförsvarsberedskap så ock eljest när särskilda skäl äro 

därtill må myndighet. som meddelat beslut enligt denna lag. förordna att 

beslutet omedelbart skall Hinda till efterrättelse. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. 
Regeringen eller myndighet som regeringen utser får bestämma att 

förfoganderätt enligt 68 ~första stycket första meningen får utövas av chef för 
undsättningskår inom civilförsvaret intill utgången av juni 1981. Över beslut 
av sådan chef i ärende, som avses i lagen. får talan föras hos länsstyrelsen 

genom besvär, om ej annat följer av 69 *· 
Till och med utgången av juni 1979 tillämpas 62 ~första stycket, 68 ~tredje 

stycket och 83 ~ i lydelsen före den 2 juli 1975.4 i fråga om 83 ~ första och 
tredje styckena dock endast om ej annat följer av 69 ~. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har 
ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

4 Se i fråga om 68 ~ 1964:65 och 83 ~ 1971:619. Jfr 1975:553. 

2 Riksdagen JIJ771711. I sam/. Nr 71 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1940:358) med lissa bestämmelser till skydd 
för försvaret m. m. 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1940:358) med vissa bestämmelser 

till skydd för försvaret m. m. 1 

dels all 11 ~ skall upphöra all gälla, 

dels att i 1-3. 8. 10 och IOa ~~ ordet "Konungen" i olika böjningsformer 

skall bytas ut mot "regeringen" •. motsvarande form, 

dels att i I S ordet "krigsmaktens" skall bytas ut mot "försvarsmak

tens". 

dds all 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Numrande lvdclsc Fiircs/agcn ~rdelsc 

4~ 

Länsstyrelsen äger ålägga den som driver industriell eller annan verk

samhet av viisentlig betydelse för försvaret eller folkförsörjningen att vidtaga 

särskilda skyddsåtgiirder inom anläggning för driften. såsom anordnande av 

bevakning, inhängnad, maskinskydd eller reservförråd, om sådan åtgärd med 

hiinsyn till fara för spioneri eller sabotage eller för skada genom fientlig 

verksamhet linnes påkallad för att förhindra obehörig insyn eller för all 

säkerställa driften. I den mån driften avses skola fortgå även då platsen 

omedelbart hotas av fientligt anfall. må länsstyrelsen tillika förordna all härav 

betingade särskilda anordningar för personalens skydd skola vidtagas. 

Om siirskilda skiil iiro diirtill. må länsstyrelsen åliiggajiimviil anliiggningens 

iigare att vidtaga åtgärd. som avses i första stycket. 

Den som ålagts vidtaga åtgärd. som avses i denna paragraf, är berättigad till 

skiilig ersättning av statsmedel for kostnad eller skada, som åsamkas honom 

hiirigenom. Vid ersiittningens besdimmande skall hänsyn tagas till den nytta, 

som åtgiirden kan medföra får honom. Är kostnaden eller skadan ringa, utgår 

icke ersiittning. 

Anspråk på ersättning prövas i den Anspråk på ersiittning prövas i den 

ordning, som iir stadgad be1r(iffände ordning, som är stadgad i jörj(1gan-

rekrisi1ion j(ir krigsmakfens behov. <le/agen (/978:000). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1978. 

1 Lagen omtryckt 1960:75. Senaste lyclelse av IOa ~ 1971:571. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688) 

Härigenom föreskrives i fråga om krigssjukvårdslagen (1953:688)1 

dels att 12 ~ skall upphöra att gälla, 

dels att i 3-7. 8, 9, 9a och IO ~~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot 

"regeringen", 

dels att i I och 2 ~~ samt 4 ~ I mom. ordet "krigsmakten" i olika 

böjningsformer skall bytas ut mot "försvarsmakten" i motsvarande form. 

dels att 7 a ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

7a* 
Då 3 ~tillämpas skall, utan hinder Då 3 ~tillämpas skall, utan hinder 

av vad i .fö1:foga11delagen (1978:000) av vad i allmänna .fö1fogandelage11 

finnes stadgat om förutsättningarna 

för lagens tillämpning, nämnda lag i 

erforderliga delar gälla för att tillgo

dose det allmänt civila medicinal vä

sendets och det civila veterinärvä

sendets behov. 

finnes stadgat om förutsättningarna 

för lagens tillämpning. nämnda lag i 

erforderliga delar gälla för att tillgo

dose det allmänt civila medicinal vä

sendets och det civila veterinärvä

sendets behov. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1978. 

1 Lagen omtryckt 1966:52. 
Senaste lydelse av 
lagens rubrik 1966:52 
1 ~ 1971:1112 
8 ~ 1966:419. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring 

Härigenom föreskri"es i fråga om lagen ( 1961 :655) om undanförsel och 

förstöring 

dels att i I. 5 och 9-11 ~~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot 

"regeringen". 

dels att i JO~ ordet "krigsmaktens" skall bytas ut mot ""försvarsmak

tens", 

dels att 4 och 7 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrallile (nlelsc Fijrcslagen /\ ·dcl\c 

4* 
För transport av egendom. som dess ligare eller innehavare verkställt till 

fullgörande av beslut om undanförsel. så ock för medverkan vid förberedande 

åtgärder eller biträde vid undanförselns genomförande utgår ersiittning av 

statsmedel i den mån särskilda omständigheter ej annat föranleda. I !ar 

kostnad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av undanförsel och 

står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta åtgärden kan hava 

medfört för honom, är han för sådan kostnad berättigad till skälig ersättning 

av statsmedel. 

Har egendom undanförts genom myndighets försorg. är ägaren eller 

innehavaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför i den mån 

han enligt vad i första stycket siigs skolat svara för kostnaden. därest han sjlilv 

verkställt transporten. Vad nu sagt!; skall iiga motsvarande tillämpning i frt1ga 
om kostnad, som myndighet haft for vård av undanförd egendom. 

Anspråk på ersättning enligt första Anspråk på erslittning enligt första 

stycket prövas i den ordning som .ir 

stadgad betrt{fländc relffisitiun .fiir 

krigsmaktens bchor. 

7* 
Har beslut om undanförsel elkr 

förstöring meddelats. äger myndig

het, som Konungen bestämmer, taga 

i anspråk markområden. byggnader. 

utrymmen, transportmedel och 

materiel ävensom vad eljest må 

finnas erforderligt för fullgörande 2.v 

uppgift enligt denna lag. och skall 

därvid vad i allmänna Jiir/iJgande

dc/agrn stadgas äga tillämpning. 

stycket prövas i den ordning som iir 

stadgad i .fiir/i1gwulclage11 
(/ 9 78 :(){}{) ). 

I !ar beslut om undanförsel eller 

förstöring meddelats. iiger myndig

het, som regeringen bcstiimmer, taga 

i anspråk markområden. byggnader. 

utrymmen, transportmedel och 
materiel iivensom vad eljest må 

finnas erforderligt för fullgörande av 

uppgift enligt denna lag, och skall 

diirvid vad jiir/iJga11de/agm 

(1978:00()) stadgas äga tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1978. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta 
inkvarteringsbostad i krig m. m. 

Hlirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1964:64> om skyldighet att upplåta 

inkvarteringsbostad i krig m. m. 

dc>ls att 10 ~ skall upphöra att gälla, 

dc>fs att i I och 2 ~* ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 4, 6 och 9 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11dc frdl'fsl' Fiircsfagrn ~rdcfsc 

4~ 

För upplåtelse av inkvarteringsbostad enligt denna lag är inkvarterings

värden berättigad till skiilig ersättning av den inkvarterade. i den mån 

ersättning ej utgår av statsmedel till följd av ianspråktagande med förfogan

derätt. 

Om inkvarteringsvärd och inkvarterad ej enas om annat, skall ersättningen 

beräknas efter de grunder. som fastställts vid civilförsvarets ianspråktagande 

av inkvarteringsbostaden med förfoganderätt. I !ar sådant ianspråktagande ej 

förekommit eller har inkvarteringsförhållandet viisentligt ändrats efter 

sådant ianspråktagande. skall, om parterna ej enas om ersiittningen, denna 

bestiimmas såsom om inkvarteringsbostaden nyttjades efter ianspråktagande 

med civilförsvarets förfoganderiitt. 

I fall som avses i andra stycket 

fastställes ersättningen, om den skall 

utgå efter taxa, av beredskapsnämn

den och eljest av allmän lokal viirde

ringsniimnd. som omförmmes i 

rckrisitio11slagc11. 

(i~ 

I fall som avses i andra stycket 

fastställes ersiittningen. om den skall 

utgå efter taxa. av beredskapsnämn

den och eljest av lokal värderings

niimnd, som omförmiilcs i)ii1:/i1ga11-

de/age11 (! CJ 78:000 ). 

För skada, som uppkommit å upplåten bostad eller utrustning till följd av 

upplåtelsen, är den skadelidande, om skadan ej är att anse såsom ringa, 

berättigad till skiilig ersiittning av statsmedel. 

Anspråk på ersiittning prövas och Anspråk på ersättning prövas och 

ersättningen gäldas i den ordning 

som är föreskriven i fråga om ersätt

ning för skada å egendom, vilken 

tagits i anspråk enligt rcf..Tisitiomfa-

,!:.l'll. 

9~ 

ersättningen gäldas i den ordning 

som iir föreskriven i fråga om ers~itt

ning for skada å egendom, vilken 

tagits i anspråk enligt fiir/ilgand,·fa

grn (I CJ 78:000 J. 

Talan mot beslut av beredskaps- Talan mot beslut av bcredskaps-

nämnd om ersättning. som skall utgå nämnd om ersättning, som skall utgä 
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Nuvarande ~\'Clelse 

efter taxa, föres genom besvär hos 
den allmii1111a lokala 1·iirdcrings11ä11111-

de11. Mot annat av kommun medde
lat beslut enligt denna lag föres talan 
genom besvär hos länsstyrelsen; 
klagan må dock ej föras över anvis
ning av inkvarteringsbostad. 

Talan mot beslut av al/111ä11 lokal 

22 

Föreslagen lydelse 

efter taxa, föres genom besvär hos 
lokal rärcleri11gs11ä11111d. Mot annat av 
kommun meddelat beslut enligt 
denna lag föres talan genom besvär 
hos länsstyrelsen; klagan må dock ej 
föras över anvisning av inkvarte
ri ngsbostad. 

Talan mot beslut av lokal värde-
värderingsnämnd föres hos riksviir- ringsnämnd föres hos riksvärde-
deringsnämnden. ringsnämnden. 

Över beslut, som meddelats av civilförsvarsmyndighet enligt denna lag, 
ävensom över länsstyrelsens eller riksvärderingsnämndens beslut må klagan 
ej föras. 

Av beredskapsnämnd meddelat återkallelsebeslut enligt 2 ~ eller föreläg
gamle, som meddelats med stöd av 3 ~-skall, om så bestämts i beslutet eller 
föreläggandet, lända till efterriitte!se utan hinder av anförda besvär. 

Denna lag träder i kraft den 1 .i uli 1978. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1977-06-16 

23 

:"änarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 
Ahlmark. Romanus, Turesson. Gustavsson. Antonsson, Olsson, Åsling, Sö
der, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Linder, Johans
son, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Krönmark 

Lagrådsremiss med förslag till förfogandelag m. m. 

1 Inledning 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade chefen för försvars
departementet den 23 januari 196 7 en sakkunnig 1 < Fö 1968: 19) med uppdrag 
att se över rekvisitions- och förfogandelagstiftningen m. m. Den sakkunnige 
lade år 1975 fram betänkandet <SOU 1975:65) Förfogandelagstiftningen. De 
i betänkandet framlagda lagförslagen bör fogas till protokollet i detta lirende 
som bilaga I. 

Enligt direktiven skulle utredningen utgå från att det är önskvärt att samla 
nuvarande grundläggande föreskrifter om rekvisition och förfogande i en 
gemensam lag, som ger en allmän ram beträffande arten och innehållet i de 
förordnanden som regeringen får meddela med stöd av lagen. Även 
tillämpningsföreskrifterna till en sådan lag skulle utredningen försöka 
koncentrera till en författning eller ett par författningar. Utredningen skulle 
vidare beakta behovet av en enkel och enhetlig behandling av frågor om 
företrädesrätt till egendom och tjänster som i rekvisitions- och förfogande
sammanhang är föremål för konkurrens mellan olika totalförsvarsmyndig
heter. En prövning av värdcringsförfarandet ingick också i utredningsupp
draget. 

Utreclningsuppdraget har således inte varit begränsat till frågor som har 
samband med lag utan har även innefattat uppgiften att föreslå verkställig
hetsföreskriftcr. Vissa frågor som skulle utredas, t. ex. frågan om företrädes-

I F.d. generaldirektören Ragnar Lundberg. 
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rätten, är f. ö. av elen arten att regleringen av dem hör hemma i en 

tillämpningsförfattning. Att meddela verkställighetsföreskrifter är en uppgift 

som ankommer på regeringen. Med hänsyn till föreliggande samband mellan 

lag och verkställighetsföreskrifter och då vissa synpunkter berör båda slagen 

av författningar synes det emellertid lämpligt att i detta lagstiftningsärencle 

behandla en del spörsmål. som nörmast är av intresse på verkställighetspla

net. Mot elen bakgrunden bör ut:~edningens förslag till verkställighetsföre

skrifter fogas till protokollet i detta ärende som bilaga:!. 

Efter remiss har yttranden över betiinkandet avgetts av Svea hovrätt, 

kammarrätten i Göteborg. rikspolisstyrelsen, centralnämnden för fastighets

data, överbefälhavaren (ÖB) - efter hörande av försvarsgrenscheferna -, 

försvarets civilförvaltning, försvarets sjuk vårdsstyrelse, fortilikationsförvalt

ningen, försvarets materielverk, civilförsvarsstyrelsen. beredskapsniimnclen 

för psykologiskt försvar, försvai·ets rationaliseringsinstitut, fartygsuttag

ningskom rnissioncn, riksviin.lcringsniimnden, socialstyrelsen. televerket, 

statens järnvägar (SJ), statens traliks~ikerhetsverk. sjöfartsverket, luftfarts

verket, transportnämnden, lantbruksstyrelsen, statens jordbruksniimncl, 

kommerskollegium, statens pris- oi:h kartellnämnd, överstyrelsen för eko

nomiskt försvar, oljekrisnlimnden. arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), statens 

industriverk, statens vattenfallsverk. Wnsstyrelserna i Stockholms, Jönkö

pings, Malmöhus. Hallands. Göteborgs och Bohus, Örebro och Västerbottens 

liin, civilbefölhavarna i Södra civilområdet, Västra civilområdet, Nedre 

Norrlands civilområde och Övre Norrlands civilområde, riksnämnden för 

kommunal beredskap. riskclagens ombudsmän (JO), Svenska kommunför

bundet, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges Inclustriförbuncl. 
Sveriges Grossistförbund. Sveriges Köpmannaförbund. Sveriges Hantverks

och Industriorganisation (SHIO). Lantbrukarnas Riksförbund (LRFl. 

Sveriges Fastighctsiigareförbuncl., Sveriges Redareförening samt Svenska 

Petroleum Institutet. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har bifogat yttranden från 

Göteborgs polisdistrikt. Göteborg:; och Bohus Hins hushållningssällskap, flera 

kommuner samt Göteborgs fa~.tighetsiigareförening. Till yttrandet från 

länsstyrelsen i Örebro län har fogats yttranden från lantbruksnämnden, 

länsarbetsnämnden samt flera kommuner. Kommerskollegium har ingett 

yttranden från Stockholms handelskammare. Gotlands handelskammare, 

Skånes handelskammare, handelskamrarna i Göteborg och Karlstad, 

handelskammaren för Örebro och Viistmanlands län, handelskammaren i 

Gävle samt Kalmar liins handelskammare. 
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2 Gällande bestämmelser 

2.1 Fullmaktslagstiftningen 

Riksdagen har genom ett antal fullmaktslagar bemyndigat regeringen att 
under krig och andra utomordentliga förhållanden besluta om åtgärder som 
annars skulle kräva riksdagens medverkan. Grunden till detta är att det skulle 
vara förenat med allvarliga olägenheter att avvakta riksdagens beslut i varje 

särskilt fall. 
Bland fullmaktslagarna inom förfogandeområdet märks rekvisitionslagen 

t 1942:583, lindrad senast 1971:610), beredskapsflirfogandelagen ( 1942:584, 

iindrad 1946:65). allmiinna fiirfogandclagen t 1954:279, iindrad senast 
1975:700) och lagen ( 1964:64) om skyldighet att upplåta inkvartcringsbostad 
i krig m. m. Förrogandcförcskrifter finns vidare intagna i 8 kap. civilför
svarslagen (1960:74. omtryckt 1975:712. ändrad senast 1977:203) och i krigs
sjukvårdslagen t 1953:688, omtryckt 1966:52. iindrad senast 1971: 1112). Enligt 

lagen (1961 :655) om undanförsel och förstöring (ändrad 1964:217) får 
egendom i vissa fall föras från den plats diir den finns till annan förvarings
plats (undanförsel) eller förstöras (förstöring). Lagen ( 1932:242) om skyldighet 

i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov 
är också att anse som en fårfogandelag. 

Inom fullmaktslagstiftningen har en gräns dragits mellan å ena sidan 
förfogande och å andra sidan det komplex av bestiimmelser som reglerar 
ransonering, prisreglering och närliggande frågor. 

Bland de senare märks allmänna ransoneringslagen (1954:280, ändrad 
senast 1975:701 ). Den innehåller inte några bestiimmelser om förfogande 
man har ändock sitt intresse i detta sammanhang. Förfogande kan niimligen i 
vissa situationer ingå som ett led i genomförandet av en ransonering. 

Förfogandebestämmelser finns också i oljekrislagen ( 1975: 197!. som dock 
inte är utformad som en fullmaktslag i det hänseendet. 

2.2 Rehisitionslagen 

;} .l. I Villkor och hl~/(1grnhc1cr 

Den militära rekvisitionsrätten hade före ikrarttriidandet av den nya 
regeringsformen (Rf)den 1 januari 1975 sin statsriittsliga grund i 74 ~ 1809 ärs 
regeringsform. Enligt detta grundlagsstadgande tillades regeringen befo
genhet att låta av kommuner eller enskilda rekvirera förnödenheter och 
tjänstbarheter, som kan finnas på orten och som behövs för att fylla sådana 
försvarsmaktens behov som inte med tillriicklig skyndsamhet kan tillgodoses 
på annat siitt. Rekvisitionsrätten föreligger från den dag då enligt beslut av 
regeringen - och om riksdagssession inte pågår riksdagen blivit inkallad -
rikets försvarsmakt eller någon del diira\' stiills på krigsfot. Detta gHller 
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oavsett om åtgärden vidtas för att uppriitthålla rikets neutralitet eller för att 

avvärja ett befarat eller påbörjat angrepp. Befogenheten gäller till dess 

försvarsmakten återgår till fredsfot. Enligt paragrafen skulle i särskild lag 

anges i vilken ordning, pil vilket sätt och under vilka villkor rekvisitionsriitten 

fick utövas. I lagen skulle också föreskrivas statens skyldighet att utge 

ersättning för den egendom som tas i anspråk. Med stöd av denna 

bestämmelse har rekvisitionslagen utfärdats. 

Rckvisitionslagen avser i första hand försvarsmaktens mera tillfälliga och 

lokala behov men i andra hand också försvarsmaktens omfattande och 

samtidigt koncentrerade mobiliseringsanskafTning enligt uppgjorda planer. 

Villkoren för lagens tilliimpning frnmgår av 1 §,där innehållet i 74 s 1809 års 

regeringsform har återgivits. Lagens karaktär av undantagslag kommer till 

uttryck i paragrafen genom föreskriften att rekvisitionsrätt inte föreligger. om 

egendomen kan anskaffas genom köp eller hyresavtal. Härvid kan dock 

endast beaktas sådana avtal som innebär för staten rimliga villkor. I fråga om 

den planenliga mobiliseringsanskaffningen får emellertid förutsättas att 

mobiliseringsbehovet av de förnöd,:nheter som utgör föremål för uttagning i 

fredstid skall fyllas tvångsvis och att behovet därför i regel inte kan tillgodoses 

på annat sätt med tillräcklig skyndsamhet. Enligt paragrafen tillkommer 

rekvisitionsriitten de militiira myndigheter som rege1ingen bestämmer. 

Vidare föreskrivs i I ~ att ersiittning skall utgå av statsmedel vid rekvisition 

enligt bestämmelserna i lagen. 

De slag av förnödenheter och tjänster som får tas i anspråk enligt 

rekvisitionslagen riiknas i detalj upp i 14 punkter i 2 ~- Sedermera har till

kommit [11skillig teknisk materiel som inte tiicks av uppriikningen. 

Av 3 ~ framgår att redan i f;-ed rekvisition skall förberedas genom 

uttagning. Föremål för uttagning är hästar. hundar. hästfordon, motorfordon, 

släpfordon. motorredskap och fartyg som utöver dem som försvarsmakten 

själv disponerar behövs för att stiilla försvarsmakten på krigsfot (försvars

maktens första behov). Regeringen kan bestHmma att också luftfartyg skall 

omfattas av uttagning. Ägare eller innehavare av förnödenhet som nyss 

angavs är. om regeringen bestämmer det, skyldig att liimna uppgifter om 

förnödenheten. att låta den undergå besiktning och att transportera den till 

platsen för besiktningen. Dessa skyldigheter fullgörs i regel utan ersätt

ning. 

Rekvisition får enligt 4 §inte omfatta annat än vad som finns hos den som 

fullgör rekvisitionen. Hänsyn skall därvid tas till dennes tillgång på egendom 

som skall rekvireras och behovet av egendomen för den näring som han 

bedriver. I paragrafen sli1s uttryckligen fast att vad som oundgiingligen 

erfordras för någons näring inte får rekvireras utan tvingande militära 

skiil. 

Av 5 ~ framgår all byggnader, markområden och anläggningar får tas i 

anspråk med enbart nyttjanderätt. Detsamma gäller i fråga om fartyg. om inte 
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annat bestäms eller får anses överenskommet vid rekvisitionen. Övriga 

förnödenheter övertas med äganderätt. om inte annat föreskrivs vid rekvi

sitionen. 

I 6 §har tagits in vissa regler om förfarandet vid rekvisition. Rekvisition av 

egendom som under fredstid har uttagits för försvarsmaktens behov sker 

genom skriftlig, av rekvirenten undertecknad handling, som kallas rekvisi

tionsskrivelse, eller genom kungörelse eller på annat lämpligt slitt. Annan 

rekvisition skall göras genom rekvisitionsskrivelse. om det är möjligt. Har 

rekvisitionen skett på annat sätt än genom rekvisitionsskrivelse, skall 

rekvisitionen utan dröjsmål bekräftas skriftligen. Vidare innehåller para

grafen bestämmelser om att begäran om rekvisition skall ställas till den som 

har att fullgöra den, att kvitto skall lämnas och att uppgörelse under hand inte 

får träffas om ersiittning för det rekvirerade sedan rekvisitionen har skett. 

Enligt 7 §lir ägare eller innehavare av förnödenhet som har rekvirerats med 

nyttjanderätt skyldig att tåla eller vidta ändring av inredning eller utrustning 

som hör till förnödenheten och att också i övrigt finna sig i de åtgärder 

beträffande förnödenheten som vederbörande myndigheter finner erforder

liga. 

:!.:!.:! Bcstiimmclser 0111 ersii1111i11g 

I 8-22 §§ ges utförliga regler om värderingsförfarandet. 

För handläggning av iirenden rörande ersättning och ärenden som har 

samband med sådana ärenden skall enligt 8 ~ finnas dels riksvärderings

nämnden, som är gemensam för hela riket, dels lokala värderingsnämnder, 

nämligen hlist värderings-. bil värderings- och allmäna lokala värderings

nämnder inom länen samt fartygsvärderingsnämnder inom marindistrikten, 

dvs. numera örlogsbascrna och de marina bcvakningsområdena. I 9 och 

10 ~~ ges bestämmelser om viirderingsniimndernas sammansättning. 

Ersättning för förnödenhet som övertas med äganderätt skall enligt 11 § 

utgå med belopp som prövas skäligt med hänsyn till nödvändiga kostnader 

vid produktion eller återanskaffning av förnödenheten. Om förnödenheten 

övertas från återförsäljare utgår ersättning med belopp som prövas skäligt 

med hänsyn till nödvändiga kostnader vid återanskaffning och återförsälj

ning av sådan förnödenhet. När förnödenhet tas i anspråk med nyttjanderätt 

skall enligt 12 § lämnas skälig ersättning för den avkastning eller nytta som 

upplåtaren förlorar. Skadas eller försämras förnödenheten avsevärt under 

nyttjandet, skall skälig ersUttning liimnas för nedgången i värdet. Också i det 

fall då enligt 7 § iigaren har att tåla eller vidta ändringar eller andra åtgiirdcr 

med avseende på förnödenheten eller vad som hör till denna. har han rätt till 

skälig ersättning för kostnad som han har fått vidkiinnas och för skada eller 

försiimring som egendomen har undergått. 

I 13 ~ ges föreskrift om att ersiittning för transport av rekvirerad 
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förnödenhet till avlämningsplats m. m. utgår enligt hestlimmelser som 
regeringen meddelar. Andra tjänster ersätts med skiiligt belopp. Därvid bör i 
huvudsal.;. följas de villl.;.or som giiller vid frivillig anställning får att utfdra 

sådana tjiinster. Enskild sakägare som inställer sig inför lokal viirderings

nlimnd fdr att liimna upplysningar i ersättningsärende får ersättning för 

kostnader som föranleds av inställelsen, om det föreligger särskilda sklil. 
Instlillelse infdr riksviirderingsnämnden ersätts efter vad nämnden finner 

skiil igt. 
I den mån det på förhand lämpligen går att bestiimma pris på förnödenhet 

eller tjlinst skall enligt 14 ~ taxa på priset upprättas. I taxa skall priset 

bestlimmas enligt de grunder som tar angivits i det föregående. l länsyn skall 
tas till omstlindigheterna vid tidpunkien för taxans uppriittande. Taxa 

faststiills ;1v riksviirderingsnlimnden och gäller efter niimndens bestämmande 

för hela riket eller visst liin eller viss stad eller ort. Riksviirderingsniimnden 
kan besUmma att de allmiinna lokala viirderingsniimnderna för sitt verksam

hetsområde skall faststiilla taxa på vissa förnödenheter och tjiinster. Taxa som 

upprättas av lokal viirderingsniimnd skall understiillas riksvärderings

niimnden för prövning. Giiller enligt lag om prisreglering visst pris, skall det 

priset anses vara upptaget i taxa. Av 15 ~ framgår att, om taxepris linns, 

ersiittning skall utgå efter det priset. Skulle en tillämpning av taxepriset på 
grund av slirskilda omständigheter vara obillig. kan riksvärderingsnämnden 

efter framställning bestämma ersiLtningen till högre belopp. Den tidpunkt 

som blir avgörande för ersättningens bestiimmande iir enligt l 6 ~ tidpunkten 

för rekvisitionens utgörande. 

I l 7 ~ föreskrivs att ersättning. som skall utgå efter taxa. till beloppet skall 
fastställas av den myndighet som för statens riikning har mottagit den 
rekvirerade egendomen eller har uppsikt över rekvisitionens fullgörande. 
Mot myndighetens beslut får besvär an!Oras hos den allmiinna lokala 
viirderingsniimnden. Den som vill göra anspråk på ersättning utöver vad 
giillande taxa medger har att inom besviirstiden ansöka om detta hos 
riksviircleringsniimnden. Ersättning som inte skall utgå efter taxa liksom 
ersättning för kostnad. skada eller försämring skall enligt 18 och 19 ~~ 

bestiimmas av lokal viirderingsnämnd. Över lokal värderingsniimnds beslut i 
iirendc olll ersättning kan enligt 20 ~ besviir anfriras hos riksviirderingsniimn

den. 
I 21 ~föreskrivs hur ersättningen skall betalas och i 22 ~lämnas regler om 

riitt frir den som har pantriitt i avstådd förnödenhet att utrå sin fordran ur 

ersiittningsbeloppet. 

-'.:!.3 Hcsrä111111c/ser 0111s1ra//"111.111. 

I 23 och 24 *~ finns föreskrifter c,m handriickning. straff och förverkande. 
Enligt dessa kan polismyndighet hos den som viigrar eller försummar att 

behörigen fullgöra rekvisition uttaga det rekvirerade. Om dröjsmål kan 
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medföra skada och polismyndighet inte finns att tillgå. tillkommer samma 
rätt militär myndighet. Den som gör sig skyldig till vägran eller försummelse 
som nyss angavs kan dömas till böter eller fängelse. Detsamma g1iller den 
som genom att avhända sig rekvirerad förnödenhet eller på annat sätt 
omöjliggör rekvisitions fullgörande. fälls någon till straff. kan domstolen 
efter vad som prövas skäligt förklara egendom som har undanhållits 
förverkad eller, om den inte kan tillrättaskaffas. förplikta honom att utge 
ersättning för egendomens värde. 

2.3 Heredskapsförfogandelagen 

l.3.1 I 'il/kor och be/i>g!'nlwtc·r 

Beredskapsförfogandelagen täcker i stort sett samma område som rekvisi
tionslagen men är tillämplig i ett tidigare skede. Dess tillämpning upphör i 
den mån rekvisitionslagen blir tillämplig <6 §l. Dess ändamål är att under ett 
beredskapstillstånd, innan ännu mobilisering har anbefallts, möjliggöra 
tvångsanskaffning av vissa förnödenheter för försvarsmaktens behov. Detta 
uttrycks i I ~ så att regeringen får sätta lagen i tillämpning när så prövas 
nödvändigt för att tillgodose beredskapen vid sådan del av försvarsmakten 

som, utan att vara ställd på krigsfot. tas i anspråk för ändamål som anges i 28 * 
I mom. viirnpliktslagen ( 1941 :967, 28 * I mom. iindrat senast 1975:555) eller 
för avveckling av tidigare anbefalld beredskap. De förnödenheter som får 
krävas ut iir enligt I S livsmedel. transportmedel. rum för personal. hästar 
eller fordon samt materiel och annat som är oundgängligen nödvändigt för 
tjänsten och inte med tillräcklig skyndsamhet kan anskaffas på annat sätt. En 
ytterligare förutsättning för rekvisition enligt I *är att för!Hggningen av den 

militiira personal som det är fråga om inte lämpligen kan ske i de lokaler som 
förbandet regelmässigt använder eller att militär personal beordras till 
sjötjänstgöring utanför örlogsstation eller örlogsdepå. Även om nyss angiven 
förutsättning inte föreligger. kan ägare eller innehavare av hä5tar. fordon och 
fartyg som har uttagits samt av luftfartyg och hundar åläggas att ställa 
egendomen till försvarsmaktens förfogande. Motsvarande skyldighet kan 
åläggas ägare eller innehavare av markområde, byggnad eller anläggning. 
Rätt att göra anfordran som här avses tillkommer de militära myndigheter 
som regeringen bestämmer. 

Av 2 §framgår att egendom som kan antas bli förbrukad eller förstörd eller 
komma att väsentligt minska i värde skall tas i anspråk med iiganderiitt. 
Annan egendom upplåts med nyttjanderiitt. om inte vederbörande militiira 
myndighet finner lämpligt eller ägaren påfordrar att egendomen övertas med 
äganderätt. Markområden. byggnader. anliiggningar, fartyg och luftfa11yg 
skall dock alltid tas i anspråk med nyttjanderiitt. 
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l.3.} /1esrä111111clscr 0111 crsä1111i11g 

I fråga om ers~ittning för tillhandahållande av egendom enligt beredskaps
förfogandelagen hänvisas i 4 ~ till rekvisitionslagen. 

}.3.3 Bi'slii111111c/scr 0111 srra//'111. m. 

I likhet med vad som gäller vid rekvisition kan myndighet begära 
handräckning av polismyndighet om någon vägrar eller försummar att 
fullgöra skyldighet enligt lagen. Sådan vägran eller försummelse kan 
bestraffas med böter 15 ~). 

2.4 Allmänna förfogandelagen 

}.4.1 l'il/kor och he/i1ge11/wrer 

Allmiinna forfogandelagen är tilWmplig för hela totalförsvaret. Dess räck
vidd iir begränsad till åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose rent 
forsörjningspolitiska intressen. dv:;. åtgiirder för att trygga civilbefolkningens 
försörjning och försvarets allmänna behov. I 2 ~ anges sålunda som hu
vudregel att föreskrift om förfogande fär meddelas för att tillgodose behov 
av fornödenhet som erfordras ro~ krigsbruk eller för ekonomisk försvars
beredskap eller som annars iir av vikt för befolkningen eller produktionen. 
Dessutom kan llireskrift meddela;; om upplåtelse av fastighet eller byggnad 
för att bereda tjiinstelokal åt offentlig myndighet eller för annat liknande 
iindamål. Vidare kan föreskrift om transporter för statens riikning meddelas 
for Undamål av betydelse för del allmiinna. 

Enligt 1 ~ iir lagen avsedd att tillämpas vid krig eller krigsfara som riket 
befinner sig i men även vid knapphet eller betydande fara för knapphet inom 
riket på förnödenheter av den art som omfattas av nyssniimnda huvudregel. I 
sistnämnda fall skall emellertid knappheten eller faran för knapphet ha 
uppkommit till följd av krig som riket har befunnit sig i eller krig mellan 
friimmande makter eller annan utom riket inträffad utomordentlig hiindelse. 
Även en annan begränsning finns emellertid för detta fall. Förordnande om 
tilliimpning av lagen får nämligen meddelas endast för att tillgodose behovet 
av sådan förnödenhet beträffande vilken knapphet eller betydande fara för 
knapphet har uppstått till följd nv händelse som nyss angavs (2 ~ tredje 
stycket). 

I 4 ~ föreskrivs att i vissa fall ~g .. ue eller innehavare av egendom som tas i 

anspråk iir skyldig att tåla eller vi!Ha ändring eller förflyttning av inredning 
eller utrustning som hör till egendomen. Avser upplåtelse av egendom 



Prop. 1977/78:72 31 

fastighet eller byggnad, ar agaren berättigad att få sig anvisat nödigt 
bostadsutrymme på fastigheten eller byggnaden, om han inte disponerar över 

bostad på annat håll. 
Enligt 5-7 ~~ kan förfogandet omfatta också skyldighet för ägare eller 

innehavare av fastighet, fabrik, gruva m. m. att upplåta egendomen och att 
ombesörja att förnödenhet frambringas. tillverkas, bereds, iståndsätts eller 

lagras för statens räkning. Av 9 ~ framgår att i avvaktan på beslut om 
förfogande ägare eller innehavare kan förbjudas att disponera över den 
förnödenhet som kan bli föremål för förfogande. 

Förfogande kan efter förordnande av regeringen eller av myndighet som 
regeringen bestämmer ske också fdr annans räkning än statens() I n 

Ägare eller innehavare av förnödenhet som skall avstås iir enligt 14 och 
15 ~~skyldig att upplägga, förvara och vårda förnödenheten samt att avlämna 
den inom tid oi.:h på ort som bestäms av regeringen eller av myndighet 

som regeringen förordnar. 
för att säkerställa förfogande har bestämmelser om uppgiftsskyldighet 

m. m. tagits in i 26-30 ~~- Enligt 26 ~ iir varje medborgare, i elen mån 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver det, 
skyldig att lämna uppgift om och hur mycket han innehar eller i vilken 
omfattning han har frambringat, tillverkat, berett eller iståndsatt förnödenhet 
som kan tas i anspråk genom förfogande. För att de lämnade uppgifterna skall 
kunna kontrolleras är han vidare skyldig att, på anfordran av länsstyrelse eller 
polismyndighet eller annan myndighet som regeringen bestiimmer, tillhan

dahålla myndigheten eller dess ombud handclsböcker och andra affiirshand
lingar (27 n Nyss niimnd myndighet har riitt att för det i 27 ~ angivna syftet 
undersöka kontor. fabrik, butik, serverings- och lagerlokal. ladugård och 
annan lägenhet, varöver den uppgiftsskyldige förfogar (28 ~). De angivna 

skyldigheterna kan enligt 30 ~ framtvingas med vite. Vitet åläggs och utdöms 
av liinsstyrelsen. 

I 16 ~ föreskrivs att äganderätten till förnödenhet som avstås övergår till 
staten niir elen avliimnas eller eljest tas i besittning för statens räkning. 

2.4.} Bestämmelser om Nsärr11i11g 

Allmänna förfogandelagen tar i 18-25 ~~ upp regler om ersättning som 
hänvisar och anknyter till reglerna i rekvisitionslagen. En del skiljaktigheter 
föreligger dock. Enligt allmiinna förfogandelagen finns - i motsats till vad 
som gäller för vissa fall enligt rekvisitionslagen - endast två instanser för 
prövning av ersättningsärenden, nämligen i första instans lokal viirderings
niimnd eller myndighet som regeringen bestiimmer samt i andra instans 
riksviirderingsniimnden. När det är fråga om ersättning efter taxa har 
niimligen den ordning som enligt rekvisitionslagen giiller för motsvarande foll 
ansetts inte kunna anviinc;las vid ianspråktaganden enligt allmlinna förfo-
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gandelagen. Anledningen hiirtill har varit. att rekvisition alltid verkstiills av 
underordnade myndigheter. under det att beslut om förfogande - med 
bortseende från viss delegationsrätt - iir förbehållna regeringen. Enligt 

rekvisitionslagen bestiims ersiittning för taxesatt nyttighet av den rekvire

rande myndigheten, vars beslut sedan kan prövas av allmän lokal värcle

ringsniimncl och riksvärderingsniimnden. Denna ordning har inte ansetts 

kunna tillämpas, om regeringen förfogat över en taxesatt förnödenhet. 

Ersiiltningen bestäms diirför av myndighet. som regeringen har bemyndigat 

diirtill. 
När det giiller frågan om vilken tidpunkt eller vilka tidpunkter som iir 

avgörande vid bestiimmande av ersiittning innehåller allmänna förfogan

delagen betydligt utförligare regler än rekvisitionslagen. Enligt 20 ~ skall 

ersättning bestiimmas med hiim:yn till föreliggande omständigheter och 
gällande taxor vid följande tidpunkter. 

Om förnödenheten avståtts på grund av föreskrift enligt 3 ~första stycket, 
dvs. niir regeringen eller myndigret som regeringen bestiimt har föreskrivit 

att iigare eller innehavare av viss förnödenhet skall avstå förnödenheten till 

staten, iir elen avgörande tidpunkten niir föreskriften meddelades. Det är 

naturligt att elen na ticlpu nkt valts, eftersom det hiir giiller en förnödenhet som 

redan föreligger i så berett skick som behövs för att den skall kunna användas 

för det avsedda iindamålet. 

Om detta inte är fallet utan clet. såsom anges i 3 ~andra stycket, erfordras 

en kompletterande bearbetning eller beredning intriider enligt lagen en 

däremot svarande förskjutning av den aktuella tidpunkten. Avgörande blir 
då den tidpunkt då bearbetningen eller beredningen har fullbordats. 

Avser förfogandet förnödenhet som först efter föreskriftens meddelande 
frambringas eller tillverkas eller införs till riket eller inom riket införs till visst 
område (J ~tredje stycket) gäller - i nära anslutning till vad som bestämts för 

niistföregående fall -att elen avgörande tidpunkten blir den då frambringan
det. tillverkningen eller införandet skedde. 

Niir beslut om förfogande iiven inbegriper ett å!Hggancle om produktion 
måste man givetvis vid ersiittningens bestämmande ta sikte på en senare 

tidpunkt än den då beslut fattad,~s. Sålunda gäller beträffande ianspråkta

gande av förnödenhet, som kan utvinnas från fastighet eller gruva (5 ~).att 

tidpunkten dl1 frambringandet skedde blir avgörande. liar förnödenheten 
enligt åliiggandet dessutom undergått beredning, förskjutes tidpunkten till 

tid då beredningen fullbordade~. Har iigare eller innehavare av fabrik. 

starkströmsanliiggning eller annan anläggning ålagts ombesörja att förnöden

heten skall frambringas. tillverkas. beredas eller istånclsiittas för statens 
riikning (6 ~).blir clet avgörande niir förnödenheten fiirdigstiilldes. 

I vissa fall uppkommer fråga inte endast om upplåtelse till staten av viss 

egendom (exempelvis fastighet. gruva, industriell anliiggning. transportme

del. större arbetsmaskiner) med tillhörande inredning eller utrustning (4 ~) 
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utan också om skyldighet för ägaren eller innehavaren att tåla eller vidta 

nödvändig ändring eller förflyttning av inredningen eller utrustningen. Ägare 

eller innehavare av transportmedel kan också - som har nämnts förut - bli 

ålagd att ombesörja forsling för statens räkning (8eller15 ~).Det kan även bli 

fråga om lagring (7 ~) eller uppläggning, förvaring och vård av viss 

förnödenhet (14 n I nu nämnda fall blir den avgörande tidpunkten när 

tjänsten utfördes. 

2.4.3 Bestämmelser om stra.tf' m. m. 

Allmänna förfogandelagen innehåller i 31-43 ~~ bestämmelser om straff 

och förverkande. Enligt dessa kan den som i strid mot föreskrift som har 

meddelats med stöd av lagen uppsåtligen förfogar över, undansticker, skadar 

eller förstör förnödenhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Till samma straff kan den dömas som uppsåtligen underlåter att fullgöra 

föreskrift eller bestämmelse som meddelas med stöd av 3-8 ~~ eller som 

uppsåtligen underlåter att fullgöra skyldighet som åvilar honom enligt 14, 15 

eller 26 ~ eller som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 26 ~ 

uppsåtligen lämnar osann uppgift. Om brott som nyss angavs inte har 

förövats i yrkesmässig förvärvsverksamhet eller eljest i vinningssyfte och 

med hänsyn till omständigheterna är att anse som ringa är straffet enbart 

böter. Är brottet däremot med hänsyn till omständigheterna att anse som 

grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brott är 

grovt skall särskilt beaktas om gärningen avsett betydande myckenhet av 

förnödenhet eller om gärningsmannen begagnat vilseledande bokföring eller 

gärningen eljest varit av särskilt farlig art. 

De angivna gärningarna är också straffbara om de har begåtts av 

oaktsamhet. Det krävs dock att oaktsamheten inte är att anse som ringa. 

Straffet är böter. Vid grovt brott kan dock dömas till fängelse i högst ett 

år. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma 

anfordran att tillhandahålla handelsböcker och andra atfårshandlingar kan 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

I 39 ~ har tagits in en bestämmelse om husbondeansvar. Enligt den 

bestämmelsen svarar en husbonde för brott som begås av hans husfolk eller i 

hans arbete antagen person som om brottet hade begåtts av honom själv 

under förutsättning att brottet skett med hans vetskap och vilja. 

Liksom rekvisitionslagen innehåller allmänna förfogandelagen bestäm

melser om förverkande och handräckning. 

3 Riksdagen 1977 I 78. I sam/. Nr 72 
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2.5 Lagen om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m. m. 

2.5. J Villkor och be.fbgenhl'ler 

Lagen om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m. m. giiller 

inom verksamhetsområdet för kommunal beredskap. Lagen triider automa
tiskt i tillämpning i krig. Vid krigsfara som riket befinner sig i får regeringen 
förordna att lagen skall lilliimpas. Sådant förordnande får också meddelas om 
bostäder har förstörts i större omfattning under krig som riket har befunnit sig 
I. 

Enligt 2 ~ iir ägare eller innehavare av byggnad eller del diirav skyldig att för 
inkvartering upplåta bostad som civilförsvarsmyndighel eller i lagen 
( 1964:63) om kommunal beredskap (omtryckt 1977:417) angiven beredskaps
nämnd har anvisat for ändamålet. Upplåtelseskyldigheten gäller endast till 
förmån för en bestiimd kategori hemlösa, nämligen dem som till följd av 
utrymning eller krigsskada eller annan krigshändelse inte får eller kan åter
vända till sina hem. 

I normalfallet får antas att inkvarteringen kan genomföras utan att några 
tvångsåtgärder behöver tillgripas. Vägrar den tillämnade inkvarlerings
värden att motta den bostadsbehövande medan civilförsvaret alltjämt har 
ansvaret för att han får bostad, ka:1 civilförsvaret genomdriva inkvarteringen 
med förfoganderiitt som medger omedelbar polishandräckning. Kan inkvar
teringen inte komma till stånd med tillämpning av civilförsvarets förfogan
derätt, har enligt 3 ~ beredskapsniimnden möjlighet att föreliigga ägaren eller 
innehavaren att upplåta inkvarteringsbostaden, eventuellt med utsiillande av 
vite för underlåtenhet att riitta sig efter föreläggandet. I sista hand kan 
liinsstyrelsen förordna om handriickning. 

2.5.2 Bes1iimmelser om ersä//ning 

För upplåtelse av inkvarteringsbostad är ink varteringsvärden beriittigad till 
skälig ersiittning av den inkvarterade i den mån ej ersättning utgår av 
statsmedel till följd av att bostaden har tagits i anspråk med förfoganderiitt. 
Om inte parterna kommer överens om annat, skall ersiittningen beräknas 

efter de grunder som faststiillts vid civilförsvarets ianspråktagande av 
inkvarteringsbostaden med förfoganderätt. I de fall då förfoganderiitt inte 
utnyttjas, t. ex. för att inkvarteringsviirden frivilligt tar emot den hemlöse, 
skall ersättningen bestiimmas som om ianspråktagande med förfoganderätt 
hade ägt rum, dvs. den med stöd av rekvisitionslagen utfärdade taxan blir 

tillämplig. Ersättningen besHims i sådant fall av beredskapsniimnden, vars 
beslut kan överklagas hos allmiin lokal viirderingsnämnd. I den mån taxan 
inte går att tilmmpa, avgörs ersiittningsfrågan av allmiin lokal viirderings
nämnd. Mot beslut av den lokala värderingsnämnden kan talan föras hos 
riksviirderingsnämnden. 
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2.6 Civilförsvarslagen 

2.fi. / Villkor och be.fiJgenheter 

Lagbestlimmelser om förfoganderiitt för civilförsvarets behov har samlats i 
8 kap. civilförsvarslagen. I 68 ~ ges huvudregeln att civilförsvarschef och 
liinsstyrelsc får under civilförsvarsberedskap ta i anspråk viss närmare 
angiven egendom som innehas av annan än staten, om det behövs för att 
statlig civilförsvarsuppgift skall kunna fullgöras och överenskommelse om 
egendomens avstående inte kan triiffas tillräckligt skyndsamt. Befogenhe
terna är så till vida begränsade att civilförsvarschefen och länsstyrelsen i 
princip endast får ta i anspråk sådan egendom som finns inom deras 
verksamhetsområde. Förfoganderiitt finns också för kommuns räkning 
beträffande egendom som finns inom kommunen. Den rätten kan såvitt 
gäller utförande av byggnadsanordning utnyttjas också under tid då civilför
svarsberedskap inte är anbefalld. 

Som nyss angavs förutsätter förfogande enligt civilförsvarslagen i princip 
att civilförsvarsberedskap råder. Enligt 2 ~ ankommer det på regeringen att 
förordna att civilförsvaret skall inta civilförsvarsberedskap, om riket befinner 
sig i krig eller krigsfara. 

Förfogandebestämmelserna i civil försvars lagen anknyter niira till reglerna i 
rekvisitionslagen och allmänna förfogandelagen men iir också i vissa delar 
specifika för civilförsvaret. Enligt lagens ordalydelse innebiir ett förfogande 
att egendom tas i anspråk. Det är således inte möjligt att med stöd av 
civilförsvarslagen ålägga en enskild att tillverka eller tillhandahålla vissa 
produkter. Genom kombination av förfoganderätt över t. ex. motorfordon 
och av civilförsvarsplikt kan dock en enskild fordonsägare åliiggas att utföra 
transporter. 

2.fi.2 Bestämmelser om ersättning 

När det gäller bestämmande av ersättning vid förfogande enligt civilför
svarslagen används två olika system beroende på om förfogandet görs under 
civilförsvarsberedskap eller under annan tid. Under civilförsvarsberedskap 
tillämpas rekvisitionslagens ersättningsregler, medan i annat fall ersätt
ningen bestiims med tillämpning av expropriationslagen ( 1972:719, ändrad 
senast 1976:46). 

2.6.J Bestämmelserom strc{f/'m. m. 

Civilförsvarslagen innehåller i 9 kap. ansvarsbestiimmelser. I dessa 
föreskrivs böter eller fängelse i högst ett år för vägran att tillhandahålla 
egendom som har tagits i anspråk med förfogande. Samma straff kan drabba 
den som avhiinder sig egendom eller på annat sätt omöjliggör att egendomen 
tas i anspråk. Egendom som har undanhållits kan förverkas. 
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2.7 Krigssjukvård'ilagen 

Enligt krigssjukvårdslagen skall den allmänt civila hälso- och sjukvården 
samt den civila veteriniirverksamheten i krig eller vid krigsfara, som riket 
befinner sig i. eller när det påkallas av andra utomordentliga förhållanden 
enligt sLirskilda bestämmelser av regeringen omorganiseras så att nämnda 
verksamhetsgrenar motsvarar de fordringar som i ett sådant läge ställs på 
dem. Niir lagen under sådana förhållanden tillämpas, skall allmiinna 

förfogandelagen i erforderliga delar gälla för att tillgodose det allmänt civila 
medicinalväsendets och det civila veterinärväsendets behov och detta utan 
hinder av vad som finns föreskrivet om förutsättningarna för förfogandela
gens tillämpning. 

2.8 Oljekrislagen 

2.R. l Villkor och he.tögenherer 

Oljekrislagen tillkom för att säk·~rstiilla fullföljandet av Sveriges åtagande i 
det avtal om internationellt energiprogram OEP) som undertecknades i Paris 
den 18 november 1974. Avsikten med IEP-avtalet är att främja en säker 
oljeförsörjning på rimliga och rättvisa villkor. För att åstadkomma detta har 
varje medlemsland bl. a. åtagit sig att vid varje tidpunkt kunna vidta 
erforderliga konsumtionsbegränsancle åtgärder för att i en kris begränsa 
förbrukningen av olja och oljeprcdukter. 

Oljekrislagen innehåller förfoganderegler i 3 ~. Om Sverige skall fullgöra 
tilldelningsskyldighet enligt artiklarna 13-15 och 17 i IEP-avtalet. får 
regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer besluta att ägare eller 
innehavare av råolja eller oljeprodukter skall avstå förnödenheten till staten 
eller annan. Sådant beslut får också innebära att ägare eller innehavare av 
förnödenhet som nyss angavs eller av fastighet, anläggning, transportmedel 
eller annan egendom åläggs att utöva elen verksamhet som har samband med 
produktion, iståndsättande eller användning av egendomen inom ramen för 
hans vanliga verksamhet eller mec'! transport av egendomen. I avvaktan på att 
beslut hinner att meddelas får regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer förbjuda egendomens ägare eller innehavare att överlåta, 
förbruka. skada eller förflytta egendomen (4 n Oljekrislagen ålägger vidare 
ägare eller innehavare av egendom som avses med beslut enligt 3 eller 4 ~att 
upplägga, förvara och vårda egend·Jmen samt att avlämna den på bestämd tid 
och plats (5 n 

Oljekrislagens förfogandebestämmelser har inte konstruerats som en 
fullmakt för regeringen att förordna att föreskrifter avseende förfogande skall 
börja eller upphöra att tillämpas. Detta innebär att, om förfogande skall ske. 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer måste fatta beslut om 
detta för varje ägare eller innehavare av de produkter som skall omfattas av 
förfogandet. 
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2.8.2 Bestämmelser om ersätming 

I fråga om ersättning för egendom som tas i anspråk enligt oljekrislagen 

hänvisas till reglerna i allmänna förfogandelagen. Vissa undantag har dock 

gjorts. Sålunda bestäms ersättningen enligt oljekrislagen av en särskild 

värderingsnämnd som är gemensam för hela landet. Nämnden består av fem 

ledamöter, som utses av regeringen. Statens rätt inför nämnden bevakas av 

ett särskilt ombud som regeringen utser. Nämndens beslut kan inte 

överklagas. 

2.8.3 Bestämmelser om strajf'm. m. 

Oljekrislagen innehåller bestämmelser om straff för den som underlåter att 

efterkomma beslut om förfogande eller alt fullgöra skyldighet enligt 5 ~

Gärningen är straffbar såväl i uppsåt som i oaktsamhet. Straffskalan iir böter 

eller fängelse i högst sex månader. Företagare ansvarar för gärning som begås 

i hans rörelse, om han har haft eller bort ha vetskap om gärningen. Om någon 

vägrar eller försummar att tillhandahålla egendom som tas i anspråk får 

polismyndighet lämna det biträde som behövs. 

2.9 Lagen om undanförsel och förstöring 

Vid krig eller krigsfara får regeringen eller myndighet, som regeringen 

bestämmer, besluta all egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörj

ningen eller eljest av betydelse för det allmänna skall föras från den plats diir 

den finns till annan förvaringsplats (undanförsel). Sådana beslut får också 

avse förflyttning av viss industriell eller annan verksamhet av betydelse som 

nyss angavs. Syftet med åtgärderna är att förhindra all sådan egendom eller 

verksamhet genom krigshandlingar förstörs eller på annat siill går förlorad 

eller att nå en från beredskapssynpunkt mer ändamålsenlig geografisk 

fördelning av egendomen eller verksamheten. 

Påkallas i annat fall av utomordentliga förhållanden undanförsel för nyss 

angivna ändamål, får regeringen besluta om detta med riksdagens 

samtycke. 

Föreligger trängande fara för att fienden skall komma över egendom av 

sådan beskaffenhet all hans innehav av egendomen skulle underlätta hans 

krigsansträngningar väsentligt och möter hinder mot undanförsel av egen

domen, får regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer föreskriva 

att egendomen skall förstöras eller eljest sättas ur brukbart skick (förstö

ring). 

Har beslut om undanförsel eller förstöring meddelats, får markområden, 

byggnader, utrymmen, transportmedel och materiel tas i anspråk i den 

utsträckning som behövs för att fullgöra undanförseln eller förstöringen. 
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Diirvid skall bestiimmelserna i allmiinna förfogandelagen tilliimpas. 
För transport av egendom som iigare eller innehavare har verkställt för att 

fullgöra beslut om undanförsel och för medverkan vid förberedelse och 
genomförande av undanförseln utgår ersättning av statsmedel i den mån 
siirskilda omständigheter inte föranleder annat. Har kostnad eljest åsamkats 
iigaren eller innehavaren till fölJd av undanförsel och står kostnaden i 
uppenbart missförhållande till den nytta som åtgärden kan ha medfört för 
honom, är han för sådan kost:1ad beriittigad till skälig ersättning av 
stats medel. Också för medverkan vid förberedande åtgiird för förstöring utgår 
ersättning av statsmedel enligt de grunder som giiller vid undanförsel. 
Anspråk på ersättning prövas i den ordning som föreskrivs vid rekvisi

tion. 

2.10 Lagen om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. 
för ordningsmaktens behov 

Denna lag intar en särställning på det siittet att den även giiller i fredstid. 
Dess tilliimpning förutsiitter att polisstyrka dras samman för ordningens 

uppriitthållande. Llinsstyrelsen får i sådant fall, om det påkallas av siirskilda 
skm, förordna att iigare och innehavare av förnödenheter, transportmedel, 
rum för personal, hiistar, fordon och annat som oundgiingligen behövs för 
poliswrksamhetens uppehållande och inte med tillräcklig skyndsamhet kan 
anskaffas på annat sätt, skall på anfordran av polischefen i orten eller annat av 
liinsstyrelsen bestiimt polisbefäl mot full ersiittning tillhandahålla vad som 
sålunda erfordras. Vid meddeland·~ av sådant förordnande skall anges den ort 
och den tid för vilken förordnandet giiller. 

Anfordran skall i första hand riktas till den som driver rörelse i orten eller 
som på annat siitt mot ersiittning tillhandagår allmiinheten med ifrågava
rande nyttigheter. 

Om begiird ersiittning inte betalas ut av vederbörande polisbefäl, kan 
framstiillning om ersiittning göras hos länsstyrelsen, som har att betala vad 
som är skiiligt. Om sökanden efte;· klagan över länsstyrelsens beslut inte får 
vad han har begiirt, kan han föra talan i saken vid domstol. 

Om någon viigrareller försumm.1ratt fullgöra anfordran, kan vederbörande 
polisbefäl själv låta utta det begärda. Den som gör sig skyldig till vägran eller 
försummelse kan dömas till böter. 

2.11 Allmänna ransoneringslagen 

förutsiittningarna för att tilliimpa allmiinna ransonerings lagen iir desamma 
som giiller i fråga om allmänna forfogandelagen. En siirskild regel finns dock i 
ransoneringslagen för brådskande fall. Om riksdagens beslut inte utan 
synnerlig oliigenhet kan avvaktas, får regeringen utan samtycke av riksdagen 
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föreskriva att vissa av lagens föreskrifter om handelsreglering fär tillämpas. 
Sådant beslut skall dock understiillas riksdagen inom en månad eller. om 
riksmöte ej pågår, inom en månad från början av niistkommande möte. 

De ingripanden som ransoneringslagen tillåter iir olika slag av handelsreg
leringar. Däremot saknar lagen - som har angetts i det föregående -
förfoganderegler. 

Enligt vad ransoneringslagsutredningen (H 1974:02), som tillkallades i 
mars 197 4 föra t t se överallmänna ransoneri ngslagen. an för i betänkandet (Os 
H 1975:3) Ny ransoneringslag behövs dock förfogande vid reglering enligt 
ransoneringslagen. Ransoneringslagsutredningen pekar på att igångsiitt
ningsmekanismen i allmänna ransoneringslagen och allmänna förfogan
delagen från början var utformad på samma siitt och alt lagarna var tiinkta att 
vid en försörjningskris siiltas i tilliimpning samtidigt. 
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3 Utredningen 

3.1 Allmänna synpunkter 

Utredningen anför att det sedan länge har stått klart, att ett samhälles 

omställning från freds- till krigsförhållanden och en fortsatt verksamhet inom 

krigssamhället kräver en reglering genom lagar och andra författningar, som 

har antagits redan i fred. En sådan rorhandsreglering ger myndigheter, företag 

och enskilda tid att överblicka ett wmmande krisläge samt att planliigga och 

förbereda de åtgärder som kan bli nödvändiga. Omställningen måste kunna 

ske snabbt och effektivt men samtidigt smidigt. Tillgiingliga resurser måste 

utan dröjsmål kunna disponeras om till områden där behovet är störst. I 

många fall är det också nödvändigt att åtgärderna inte blir kända i förväg. För 

att en sådan omställning skall kunna ske måste regeringen och myndighe

terna ha befogenheter att i den u1sträckning som påkallas av omständighe

terna i en föreliggande situation ingripa såväl i näringsliv och annan 

samhällsverksam het som i enskilda medborgares rättigheter på ett annat och 

mera kännbart sätt än under normala förhållanden. Friktioner kan inte 

undvikas, men självfallet får ingreppen inte göras alltför drastiska och 

okontrollerade. Även om riksdagens inflytande på hithörande frågor måste 

säkerstiillas, skulle det uppenbarligen vara förenat med allvarliga olägenheter 

att avvakta riksdagens beslut i varje särskilt fall. 

Genom ett antal fullmaktslagar har därför riksdagen bemyndigat rege

ringen att under utomordentliga förhållanden besluta om åtgärder som eljest 

skulle kräva riksdagens medver:<an. Dessa lagar utgör grunden för vår 

administrativa försvarsberedskap. 

Utredningen framhåller att det i den nuvarande fullmaktslagstiftningen 

inte har gjorts någon genomgående klar gränsdragning mellan de olika slag av 

behov som skall tillgodoses. Flera gränser har dragits inom författningskom

plexet men på olika grunder. Vissa författningar är begränsade till militära 

behov, medan andra omfattar både militära och civila behov. En gräns har 

dragits mellan å ena sidan såväl försvarets allmänna behov som civilbefolk

ningens och produktionens behov samt å andra sidan försvarsmaktens mera 

tillfälliga och lokala behov, med vilka dock även försvarsmaktens planenliga 

mobiliseringsanskatTning har förts samman. Det har även satts i fråga att ha 

en särskild lagstiftning för krig och krigsfara samt en annan för utomordent

liga, av krig föranledda förhållanden (se SOU 1952:24 s. 33). Slutligen har en 

skiljelinje dragits mellan å ena sidan bestämmelser, som reglerar förfogan

derätten och därmed sammanhfogande spörsmål, samt å andra sidan 

bestämmelser om ransonering och närliggande frågor. Härtill kommer att 

regler om förfoganderätt - delvis likartade, delvis skiftande - finns spridda i 

ett flertal lagar av både allmän och mera speciell natur jämte därtill hörande 

tillämpningsförfattningar. 
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Resultatet av den ut veckling som ägt rum har enligt utredningen blivit en 
långtgående uppspaltning inom det författningskomplex, som reglerar rätten 
till tvångsåtgärder vid en omställning av samhället från fred till krig eller 
andra krislägen. 

3.2 Gemensam förfogandelagstiftning 

3.2. I Ful/maktskonstruktionen 

Utredningen konstaterar att den nuvarande fullmaktslagstiftningen är 
uppbyggd efter ett system som iir relativt svårt att överblicka och som brister 
avsevärt i enhetlighet. I allmänhet gäller lagarna automatiskt om landet 
kommer i krig. Vid krigsfara och under vissa andra utomordentliga 
förhållanden måste ett förordnande av regeringen tillkomma. 

Med hiinsyn till konstruktionen delar utredningen in fullmaktslagarna i tre 
olika huvudgrupper. 

Till den första huvudgruppen för utredningen lagar som automatiskt 

tillämpas i krig och som vid krigsfara eller under andra utomordentliga 
förhållanden kan sättas i tilliimpning efter särskilt förordnande av regeringen. 
I denna grupp finns de flesta fullmaktslagarna. Inom gruppen föreligger dock 
skillnader i vissa avseenden. Vissa lagar karakteriseras av att regeringens 
förordnande vid krigsfara skall understiillas riksdagen i efterhand - inom en 
månad - för prövning om förordnandet skall bestå. och att sådant förord
nande vid andra utomordentliga förhållanden får ges endast med riksdagens 
på förhand lämnade samtycke. Andra lagar inom denna huvudgrupp skiljer 
sig från de nyssniimnda på det sättet. att regeringen inte i förväg behöver 
inhämta riksdagens samtycke vid utomordentliga förhållanden. Hiirvid 
liksom vid krigsfara räcker det med underställning i efterhand. 

Den andra huvudgruppen omfattar lagar, som även vid krig förutsiitter 
särskilt förordnande av regeringen för att träda i tillämpning. Denna 
konstruktion var tidigare vanlig beträffande fullmaktslagarna men har 
ansetts mindre lämplig från beredskapssynpunkt. 

Slutligen tar utredningen som en tredje huvudgrupp upp lagar som för sin 
tillämpning är beroende av särskilda förhållanden. Hit för utredningen 
rekvisitionslagen och beredskapsförfogandelagen. 

3.2.2 Fullmaktslagarnas konstitutionella grundral 

Utredningen konstaterar till en början att rekvisitionslagstiftningen av 

gammalt har haft sin statsrättsliga grund i 74 ~ 1809 års regeringsform. 
Rekvisitionsrätten har till förutsättningar och innehåll varit strängt 

begränsad av detta grundlagsbud. 
Beredskapsförfogandelagen. som i vissa avseenden kompletterar rekvisi

tionslagen, har inte samma fasta grund. Utredningen framhåller sålunda att 
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I-lalvar G.F. Sundberg har uttalat fförvaltningsrättslig Tidskrift 1945 s. 332) 
att denna lag enligt hans mening avser en tillämpning av rekvisitionslagstift
ningen i sådana fall. då konstitutionella förutsättningar härför brister. 

Betriiffancle statliga regleringar av näringslivet ur statsrättslig synpunkt 
hiinvisar utredningen till Betänkandet (SOU 1952:25) med förslag till allmän 
förfogandelag och allmiin ransoneringslag. I betiinkanclet anförs (s. 41) att 
riittsgrund för dittills vidtagna krisåtgärcler har varit dels regeringens 

befogenheter enligt 89 ~ 1809 års regeringsform. dels genom samfällt beslut 
av regering och riksdag tillkommen lagstiftning. dels särskilda av riksdagen i 
annan form liimnade rullmakter. En viktig grupp inom krislagstiftningen 
representeras av fullmaktslagarna. som under vissa angivna förutsiittningar 
ger regeringen mer eller mindre vingående befogenheter i olika avseenden. I 
fråga om dessa lagar erinras i betilnkanclet om att regeringen stundom lämnat 
diir givna generella fullmakter outnyttjade och i stället föredragit att 
föranstalta om särskild lagstiftning för speciella iinclamål. liggande inom 

ramen för fullmakterna. Dessa fall kunde betraktas som exempel på att 
regeringen ansett sig inte böra utnyttja fullmakterna i viktiga eller ömtåliga 
frågor. cliir riksdagens mening utan oliigenhet hade kunnat inhämtas. Med 
elen särskilda fullmaktsgivningen för krisiindamål annorledes än genom 
lagstiftning avsågs i betänkandet ·1issa uttalanden och beslut av riksdagen. 
vilka direkt eller indirekt innefattat bemyndigande för regeringen att vidtaga 
regleringsanorclningar. Frågan om innebörden och omfattningen av rege
ringens administrativa befogenheter enligt 89 ~ 1809 års regeringsform 
belyses niirmare i betiinkanclet (Bilaga nr 3 och kap. VIII). Utredningen 
hiinvisar i detta sammanhang också till en tidskriftsartikel av Nils llerlitz. 
innefattande "Några reflexioner i anledning av krisförfattningarna" (Förvalt
ningsriittslig Tidskrift 1939 s. 233). i vilken bl. a. uttalas att den ganska 
rotfasta övertygelsen om regeringens riitt att utfiircla export- och import
förbud egentligen vilade på ganska briicklig grund. 

I fråga om förfoganderiitten anflir utredningen att Sundberg i elen förut 
nämnda artikeln i Förvaltningsriittslig Tidskrift 1945 framhållit (s. 330), att 
IOrfoganderiitten till sin principielLI innebörd överensstiimmer med rekvisi
tionsriitten men att förfogancler::itten är oberoende av de villkor och 
begränsningar. som grundlagsenligt giiller för rekvisitionsrätten. Enligt 
Sundbergs mening iir förfoganderiitten inte något annat iin en utvidgad 
rekvisitionsriitt. Sundberg har anfört. att man inte torde undgå slutsatsen, att 
förfogancleriitten är en skapelse utan stöd i (elen tidigare) grundlagen och att 

elen kan förenas med allmänna 5.tatsrättsliga grundsatser endast om den 
konstrueras som expropriationsrätt. dvs. utgör ett led i den allmänna 
hushållningen och medför full ersiittning för liden förlust och skada. 

Utredningen framhåller att elen konstitutionella grundvalen för fullmakts
lagstiftningen har kommit i ett nytt liige genom <RF). 

Enligt RF skall föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
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allmänna. som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag (8 
kap. 3 ~ ). Till sådana föreskrifter hänförs bl. a. föreskrifter om rekvisition och 
annat sådan! förfogande. Vidare skall varje medborgare vara tillförsäkrad 
ersällning enligl grunder som besliims i lag för det fall all hans egendom las i 
anspråk genom e.xproprialion eller annul sådant förfogande <2 kap. 18 ~). 

Lag stiftas av riksdagen ensam. Efter riksdagens bemyndigande kan 
regeringen genom förordning meddela föreskrifter i vissa siirskilt angivna 
iimnen. Sådant bemyndigande medför dock in le - på ett undantag när - rätt 
atl meddela föreskrifter som begriinsar de fri- och riitlligheter som avses i 2 
kap. Undantagcl giiller tystnadsplikt för sådana som iir verksamma i allrniin 
tjiinst. Enligt 8 kap. 7 ~ RF skall föreskrifterna avse något av följande iimncn. 
niimligen 

I. skydd för liv. personlig siikerhet eller hiilsa, 
2. utliinnings vistelse i riket. 
3. in- eller utförsel av varor, av pengar eller av andra tillg3ngar. tillverkning. 
kommunikationer. kreditgivning, näringsverksamhet eller utformning av 
byggnader. anläggningar och hebyggclsemiljö, 
4. jakt. fiske, djurskydd eller natur- och miljövård. 
5. trafik eller ordningen på allmän plats, 
6. undervisning och utbildning, 

7. förbud att röja sådant som någon har erfarit i allmän tjiinst eller under 
utövande av tjänsteplikt. 

Enligt 8 kap. 10 § RF kan regeringen efter bemyndigande i lag i ämne som 
nyss angavs bestämma att föreskrift i lagen skall börja eller upphöra att 

tillämpas. 
Om lagstiftningen i krig hänvisar utredningen till 13 kap.'6 s RF. Där 

föreskrivs att regeringen med stöd av bemyndigande i lag kan genom 
förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag skall 
meddelas genom lag, om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana 
utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara, som 
riket har befunnit sig i. Enligt paragrafen kan regeringen vidare med stöd av 
bemyndigande i lag genom förordning bestämma att i lag meddelad föreskrift 
om rekvisition eller annat sådant förfogande skall börja eller upphöra att 
tillämpas. om det erfordras med hänsyn till försvarsbcredskapen. I lag med 
bemyndigande av det här slaget skall noga anges under vilka förutsättningar 
bemyndigandet får utnyttjas. 

Retriiffande den niirmare innebörden av föreskriften hänvisar utredningen 
till följande uttalande av dåvarande chefen för justitiedepartementet i prop. 
1973:90 (S. 456). 

Som jag har nämnt i det allmänna avsnittet om normgivningsmakten utgår 
departementsförslaget liksom de av författningsutredningen och grundlag
beredningen framlagda förslagen från att delegation av riksdagens i grundlag 
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fastslagna normgivningskompetens skall kunna ske endast i de fall som 
uttryckligen anges i grundlag. Detla innebär bl. a. att grundlagsstöd krävs för 
de s. k. fullmaktslagarna. 

Jag har i anslutning till kapite:trubriken uttalat att förevarande kapitels 
tillämpningsområde enligt min mening bör begränsas så mycket som möjligt. 
Jag anser det därför vara i princip lämpligt att, som beredningen har föreslagit, 
låta den nu behandlade paragrafen avse endast de fall då riket befinner sig i 
krig eller krigsfara eller då sådana utomordentliga förhållanden råder som är 
föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig och alltså inte 
utomordentliga förhållanden som har annan orsak. Detta innebiir visserligen 
att man för att finna stöd för vissa bestämmelser exempelvis i allmänna 
ransoneringslagen och allmänna prisregleringslagen får gå till 8 kap. Jag kan 
emellertid inte finna att det skulle vara några särskilda olägenheter förenade 
med detta. Jag vill därför inte - som har föreslagits från en del håll under 
remissbehandlingen - förorda att paragrafens tillämpningsområde generellt 
utsträcks till att omfatta även andra utomordentliga förhållanden än som 
anges i beredningens förslag. Däremot anser jag att man bör göra en 
utvidgning i ett särskilt hänseende. 

l § rekvisitionslagen innehåller att Kungl. Maj:t kan sätta lagen i tillämp
ning så snart förordnande enligt 74 § i nuvarande RF1 har meddelats att 
krigsmakten eller någon del därav skall ställas på krigsfot. Sedan krigsmakten 
har återgått till fredsfot upphör rätten till rekvisition enligt lagen från och med 
den dag Kungl. Maj:t bestämmer. Beredskapsförfogandelagen ger rätt till 
förfogande i fall då inte någon del av försvarsmakten är ställd på krigs fot. För 
tillämpning av beredskapsförfogandelagen räcker att försvarsmakten tagits i 
anspråk för ändamål som anges i 28 * I mom. viirnpliktslagen (1941:967). 
Beredskapsförfogandclagen får inte användas, om det är möjligt att tillämpa 
rekvisitionslagen. 

I 28 ~ I mom. värnpliktslagen föreskrivs att Kungl. Maj:t kan inkalla 
värnpliktiga till tjänstgöring, "då rikets försvar eller dess säkerhet eljest det 
kräver". Enligt 27 * 2 mom. samma lag kan värnpliktig, om Kungl. Maj:t med 
hänsyn till krigsberedskapen finner det nödvändigt, åläggas att fullgöra en 
eller flera beredskapsövningar. Inkallelse enligt de nu återgivna bestämmel
serna i värnpliktslagen har sålunda inte som nödvändig förutsättning att riket 
är i krig eller krigsfara. Så snart inkallelse skett med stöd av någon av de nu 
nämnda bestämmelserna kan do•:k rekvisitionslagen eller beredskapsför
fogandelagen tillämpas. Eftersom de fall som avses i dessa bestämmelser i 
värnpliktslagen inte helt faller in under de förutsättningar som anges i de 
bestämmelser beredningen har för~slagit. är det enligt min åsikt nödvändigt 
att utvidga förutsättningarna så alt de ger stöd för tillämpning av rekvisi
tionslagen och bcredskapsförfogandelagen även i nu avsedda situationer. 

Jag finner inte anledning att i övrigt göra några sakliga avvikelser från 
beredningens förslag. - - - - - Med anledning av ett påpekande under 
remissbehandlingen vill jag framhålla att lag med sådana bemyndiganden 
som avses i förevarande paragraf självfallet kan tillkomma såväl under 
normala förhållanden som i de situationer som beskrivs i paragrafen. 

I Här avses 1809 års RF. 
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3.2.3 Tidigare behandling m•.f'rågan om gemensamma rerder.fiir rekvisirion och 

j(irfogande 

Utredningen framhåller att splittringen av förfogandelagstiftningen och 
bristen på likformighet medför olägenheter vid tillämpningen. Den nuva
rande ordningen har dock inte tillkommit av en tillfällighet. Det måste hållas i 
minnet att rekvisitions- och förfogandelagstiftningen vuxit fram successivt 
allteftersom totalförsvarsplaneringen har utvecklats och behoven av författ
ningsmässig reglering gjort sig gällande på skilda områden. I vissa delar har 
lagstiftningen tillkommit under ett yttre tryck, som krävt snabba avgöranden 
och knappast lämnat radrum för ingäende överväganden om möjligheten och 
lämpligheten av att i större utsträckning föra samman och till varandra 
anpassa reglerna. Praktiska skäl har ibland fällt avgörandet och önskemålet 
om en mera överskådlig lagstiftning på området har fått vika. 

Enligt utredningen har emellertid ocksa andra synpunkter gjort sig 
gällande. I vissa fall torde lagstiftaren med hänsyn till rättssäkerheten 
medvetet ha undvikit att utfärda förfogandeföreskrifter med mera allmän 
räckvidd. Följden har blivit ett Oertal föreskrifter med begränsad räckvidd, 
avsedda att tillgodose olika speciella intressen. 

Utredningen erinrar om att frågan om ett sammanförande av förfogande

bestämmelserna i en lag diskuterades i samband med tillkomsten av 
allmänna förfogandelagen. I det betänkande som låg till grund för lagen 
framhöll utredningsmannen !SOU 1952:24 s. 65) att det kunde sättas i fråga. 
om inte alla bestämmelser om förfoganderätt under krig. krigsfara eller eljest 
utomordentliga förhållanden borde sammanföras i en författning. Att 
bestämmelserna rörande förfoganderätt är uppdelade på flera lagar- anfördes 
vidare - kan i praktiken medföra olägenheter, bl. a. genom att det vid 
verkställandet kan uppkomma konkurrenssituationer, då samma egendom 
med stöd av de olika lagarna kan tas i anspråk av flera myndigheter. Det kan 
antagas att om bestämmelserna kunde införas i exempelvis en huvudförfatt
ning och en tillämpningsförfattning svårigheterna vid tillämpningen skulle 
minska. För att ett sammanförande skall kunna ske krävdes det emellertid 
enligt utredningsmannen en genomgäng inte bara av allmänna förfogan
delagen och allmänna förfogandeförordningen utan av hela författningskom
plexet. Hans uppdrag innefattade dock inte en sådan uppgift men han ansåg 
det angeläget att frågan togs upp till övervägande. I prop. 1954:20 s. 69 med 

förslag till allmänna förfogandelagen anförde dåvarande chefen för handels
departementet bl. a. att det skulle vara synnerligen önskviirt att den 
nuvarande splittringen på förfoganderättens område undanröjdes men att ett 
sammanförande av hithörande bestiimrnelser krävde ingående utredningar 
och överväganden. 
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3.2.4 Fiirddar och nackdelar med en gemensam .fiir(ogandelagslifining 

En koncentration av den vittförgrenade och komplicerade förfogandelag

stiftningen kan visserligen enligt utredningen te sig önskvärd men är 

uppenbarligen förenad med åtski!liga svitrigheter. Såväl fördelar som nack

delar med en sådan koncentration har belysts från flera håll. när vissa 

totalförsvarsmyndigheter under arbetets gång till utredningen framfört 

preliminära synpunkter på det föreliggande uppdraget. 

Flera myndigheter har strukit under fördelarna med en koncentration och 

framhallit, att det torde vara ett allmänt önskemål att samla nuvarande 

grundläggande besliimmelser om rekvisition och förfogande i en gemensam 

lag som ger en allmän ram beträffande arten och innehållet i de förordnanden 

som regeringen !lir meddela med stöd av lagen. I samband därmed har också 

framförts som önskvärt att koncentrera tillämpningsföreskrifterna till en eller 

ett par författningar. Det har framhållits att ett sådant system från formella 

synpunkter skulle vara tilltalande och även sakligt sett skulle ha många 

fördelar. 

Bland fördelarna med en samlad lagstiftning som tillgodoser en vid krets av 

intressen har särskilt angetts, att komplexet av bestämmelser blir mera 

lättöverskådligt. En sådan lösning skulle sannolikt kunna medföra enkla och 

enhetliga bestämmelser inom hela eller i varje fall en stor del av området för 

förfogandelagstiftningen. Tillämpningen av författningarna och arbetet vid 

de beslutande myndigheterna skulle därmed också förenklas. Det kan enligt 

en sådan uppfattning knappast befordra rättssäkerheten, om gränserna 

mellan olika delar av författningskomplexet är oklara eller dragna efter 

varierande grunder. 

Det har vidare uttalats att det också ur planläggningssynpunkt skulle vara 

till fördel, om bestämmelserna om rekvisition och förfogande fördes 

samman. eftersom olika myndigheter måste ta hänsyn till varandras 

behov. 

Bland nackdelarna med en samlad lösning har niimnts, att en förfogande

lagstiftning med etl vidstriickt tillämpningsområde kan inge betänkligheter 

genom att dess verkningar inom olika områden och på skilda nivåer kan bli 

svåra att överblicka. Följden kan bli övergrepp. Fasta hållpunkter för 

tillämpningen kan komma att saknas och lagstiftningen kan komma att 

åberopas sasom grund för atgärder som strider mot dess ursprungliga syfte 

eller som inte varit förutsedda av lagstiftaren och vilka alltså i själva verket 

skulle vidtagas utan riksdagens godkännande. Utredningen nämner i detta 

sammanhang att det under båda viirldskrigen förekommit att en av riksdagen 

l~imnad fullmakt för regeringen all genomföra vissa särskilt angivna åtgärder 

ansetts berättiga regeringen att genomföra varjehanda ingripanden av andra 

slag, som bedömts ga mindre l~.ngt än de i fullmakten särskilt angivna 

atgärderna. Det har emellertid satts i fråga om denna uppfattning är hallbar 

(SOU 1952:24 s. 61). 



Prop. 1977178:72 47 

Utredningen anför att det i de preliminära yttrandena till utredningen 

också har gjorts gällande att en förfogandelagstiftning med vidstriickt 

tillämpningsområde skulle kunna begagnas för onödiga och godtyckliga 

ingripanden. Det har i anslutning härtill antytts att sådana synpunkter torde 

ha varit vägledande för statsmakterna, då man hittills undvikit en förfogan

delagstiftning med mera allmän räckvidd. 

Det har vidare framhållits att man inte heller borde bortse från att 

statsmakterna i ett tidigt skede av ett skärpt läge kan vara mindre benägna att 

sätta en förfogandelagstiftning i tillämpning, om den har stor räckvidd. 

Denna omständighet kan ge statsmakterna anledning att dröja relativt länge

och under ogynnsamma omständigheter kanske alltför länge - med att sätta 

lagstiftningen i tillämpning. 

En av de berörda myndigheterna har uttalat, att det visserligen är en klar 

nödvändighet att författningsmaterialet på förevarande område koncentreras 

så långt det :ir möjligt. Tvångsanskaffning för vissa militära behov intar 

emellertid enligt denna myndighets mening en sådan särställning, att det 

torde vara förenat med svårigheter att sammanföra reglerna om detta med 

bestämmelser om tvångsanskaffning för andra ändamål. Detta har i varje fall 

ansetts gälla tillgodoseendet av sådana behov som vid planläggningen inte 

kan bestämmas konkret, dvs. närmast vad som brukar kallas försvarsmak

tens mera tillfälliga och lokala behov. Betriiffande dessa (vller f. n. rekvisi

tionslagen en särskilt viktig funktion, t. ex. i fråga om mark för brådskande 

befåstningsarbeten samt byggnader för tillgodoseende av lokalbehov vid 

omgrupperingar. Det torde däremot enligt samma myndighets mening 

kunna övervägas att inordna rekvisitionsförfattningarnas regler för den 

planmässiga, på uttagningsförfarande eller planläggningstillstånd grundade 

massanskaffningen i en för totalförsvaret gemensam ramlag med tilliimp

ningsförfattningar. En förutsättning för detta har dock ansells vara att man 
tillgodoser kravet på snabbhet vid tillhandahållandet. 

3.2.5 Ställningstagande 

Utredningen diskuterar olika alternativ enligt vilka frågan om en samlad 

förfogandelagstiftning kan lösas. 

I första hand ställer utredningen två huvudalternativ mot varandra. I det 

ena alternativet utgår utredningen från en samlad förfogandelagstiftning med 

allmän räckvidd. I det andra alternativet begränsas arbetet till en allmän 

överarbetning av författningskomplexet utan att utredningen frångår prin

cipen om speciella och efter omständigheterna anpassade bestämmelser för 

skilda verksamhetsområden. I det sistnämnda alternativet blir det niirmast 

fråga om en mera formell och rutinmässig översyn i förenklingens och 

enhetlighetens intresse. I det första alternativet blir det fråga om större och 

mera genomgripande omdispositioner av och förändringar i författnings-
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materialet. Sådana omläggningar kan dock få större eller mindre omfatt

ning. 

Innan utredningen tar ställning till dessa båda huvudalternativ, skisserar 

den några av de underalternativ som kan komma i fråga, om övervägandena 

leder fram till att man helt eller delvis bör arbeta samman författningsmate

rialet. 

Det ligger enligt utredningen nära till hands att föra samman bestämmel

serna i nuvarande rekvisitionslag och beredskapsförfogandelag. Dessa 

författningar täcker i stort sett samma område, men sistnämnda lag är 

tilliimplig i ett tidigare skede. I och med att 74 ~ 1809 års regeringsform har 

försvunnit föreligger inte längre ~:kiil att hålla isär tvångsingripanden i fall 

som omfattas av den ena eller den andra lagen. 

Ett ytterligare och väsentligt skg skulle enligt utredningen tas. om även 

bestämmelserna i den nuvarande allmänna förfogandelagen fördes samman 

med föreskrifterna i rekvisitionslagen och beredskapsförfogandelagen till en 

lag. Någon klar och bestämd gräns mellan dessa olika grupper av bestäm

melser finns inte. För ett sammanförande talar också att en gemensam 

konstitutionell grund numera skapats för förfogandelagstiftningen i 

vidsträckt mening. 

En särskild fråga vid övervägande av det första huvudalternativet är, om 

man bör bryta ut de särskilda förfogandebestämmelser som nu ingår i vissa 

mera speciella fullmaktslagar och föra också dessa bestämmelser till det 

samlade författningskomplexet. I detta fall måste emellertid hänsyn tas till 

olikheter i de särskilda fallen och till praktiska skäl som kan göra sig 

gällande .. 

Utredningen anser att ocks{1 mera begränsade lösningar kan övervägas, 

exempelvis att föra samman å ena sidan bestämmelserna i rekvisitions- och 

beredskapsförfogandelagarna, å andra sidan bestämmelserna i allmänna 

förfogandelagen och de särskilda förfogandebestämmelserna i speciella 

fullmaktslagar. Vinsterna med en sådan lösning skulle dock inte vara så 

stora. 

Utredningen går sedan in på gränsdragningen mellan förfogandelagstift

ningen, å ena sidan, och det komplex av bestämmelser som reglerar 

ransonering, prisreglering och närliggande frågor, å andra sidan. Utredningen 

framhåller att det föreligger åtskilliga beröringspunkter mellan dessa båda 

grupper av bestämmelser. Utredningen utgår dock från att den gränsdragning 

som redan tidigare har gjorts mellan förfogandelagstiftningen och ransone

ringslagstiftningen skall bestå iiven i fortsättningen. Detta ställningstagande 

bygger utredningen bl. a. på regeringens beslut att tillsätta en särskild 

utredning avseende en allmiin översyn av allmiinna ransoneringslagen. 

Utredningen gör därefter en genomgång av de olika lagar som innehåller 

förfoganderegler och börjar med lagen om skyldighet i vissa fall att 

tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov. Den intar 



Prop. 1977/78:72 49 

enligt utredningen en särställning inom förfogandelagstiftningen därigenom 
att den gäller även i fredstid och att för dess tillämpning inte ens förutsätts att 
en fredskris har inträffat. Det räcker att en polisstyrka dras samman för 
ordningens upprätthållande. Med hänsyn till att denna lag såväl i friiga om 
syftet som beträffande förutsättningarna får dess tillämpning väsentligt 
skiljer sig från övriga förfogandelagar och kan betraktas som relativt 
fristående, finner utredningen att tillräcklig anledning inte föreligger att föra 
samman denna lags bestämmelser med förfogandelagstiftningen i övrigt. 

Nästa lag som utredningen tar upp till granskning är lagen om skyldighet 
att upplåta inkvarteringsbostad i krig m. m. Denna lag kom till år 1964 i 
samband med att de uppgifter inom totalförsvaret som skall fullgöras av 
kommunerna och som inte är specialreglerade i särskild lagstiftning fastlades 
i lagen om kommunal beredskap. Uppgifterna hänförde sig friimst till sådana 
verksamhetsomraden som vid avgränsningen åren 1959 och 1960 av 
civilförsvarets uppgifter förts över frcln civilförsvaret till de ordinarie 

samhällsorganen. Omhändertagande i olika hänseenden av utrymd eller 
krisdrabbad befolkning efter det att inkvarteringen har genomförts av 
civilförsvaret blev därvid en kommunal beredskapsuppgift. Dåvarande 
departementschefen anförde (prop. 1964:4 s. 44) att han inte kunde finna det 
ändamålsenligt, att de inkvarterades rätt att bo kvar i de av civilförsvaret 

anvisade inkvartcringsbostiiderna siikrades genom förfoganderätt. En omför
delning av redan upplåtna utrymmen borde enligt hans mening kunna ske 
utan att förfoganderätt blev erforderlig. Om mindre grupper eller enstaka 
utrymmande eller hemlösa kom till inkvarteringskommunen efter det att 
sjiilva utrymningsrörelsen avslutats, fick civilförsvaret enligt departements
chefens mening utöva fårfoganderiitt för att avhjiilpa akuta behov av bostad. 
En praktisk lösning av problemet syntes kunna nås endast genom att i lag 
föreskrevs skyldighet för ägare eller innehavare av byggnad eller del därav att 
upplåta inkvarteringsbostad, som av civilförsvaret eller kommun anvisats 
den som på grund av utrymning eller krigsskada eller annan krigshiindelse 
inte fick eller inte kunde återvända till sitt hem. Bestämmelser i ämnet finns i 
förutnämnda särskilda lag. Vid behov kan vite eller handräckning tillgripas 
som tvångsmedel. För upplåtelse av inkvarteringsbostad enligt den siirskilda 
lagen är inkvarteringsvärden berättigad till skiilig ersiittning av den inkvar
terade i den mån ersättning inte utgår av statsmeclel till följd av ianspråkta
gande med förfogancleriitt. Den siirskilda lagens spe1.:iclla karaktiir och dess 
samhörighet med lagstiftningen om kommunal beredskap talar enligt 

utredningens mening mot att bryta ut lagen eller någon del av elen ur dess 
nuvarande sammanhang. I lärtill kommer att behovet av att bereda bostad åt 
husvilla tidigare tillgodosågs genom bestämmelser i 1939 års allmänna 

förfogandelag men att föreskrifter om detta inte togs med i allmänna 
förfogandelagen vid dess tillkomst. I prop. 1954:20 (s. 63) anfördes att det låg 
niirmast till hands att 1.:ivilförsvarslagen eller, om denna inte skulle vara till 

4 Riksdagen N77178. I sam/. Nr 72 
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fyllest, siirskild fullmaktslag användes för detta syfte. Utredningen föreslår 

inte någon iindring i detta avseende. 

I fråga om nu gällande krigssjukvårdslag anför utredningen att den är 

avsedd att utgöra den författning.smässiga grunden för den omorganisation 

av den allmänt civila hälso- och sjukvarden samt den civila veterinärverk

samheten som blir erforderlig vid krig, krigsfara och - utan närmare 

begränsning - andra utomordentliga förhållanden för att verksamheten då 

skall motsvara de fordringar som i ett sadant krisläge ställs på den. Behovet av 

förfoganderätt för sjukvårdsändamål kunde också i detta fall tidigare 

tillgodoses genom 1939 års förfogandelag. Den utredningsman som utarbe

tade förslag till krigssjukvårdslag anförde emellertid (se prop. 1953:222 s. 45), 

att det borde deka med ett stadgande i krigssjukvårdslagen av innebörd att, 

oavsett vad allmänna förfogandelagen innehåller om förutsättningarna för 

dess tillämpning, förfogandelagen skall i erforderliga delar gälla för att 

tillgodose behov som avses i krigssjukvårdslagen, då 3 *i denna lag tillämpas. 

I prop. 1954:20 (s. 179) uttalades, att det inte var tillradligt att belasta 

krigssjukvårdslagen med utförliga bestämmelser angående hur erforderliga 

förfogandeåtgiirder får genomföras. efter vilka grunder ersiittning skall utgå 

och i vilken ordning ersättning skall bestiimmas m. m. Den av utrednings

mannen förordade lösningen ansiigs av departementschefen iindamålsenlig 

och återspeglas i 7 a §,som fick sin nuvarande lydelse genom SFS 1966:52. 

Någon återgång till det tidigare tillämpade systemet förordas inte heller i detta 

fall av utredningen. 

Utredningen framhåller att den förut nämnda omorganisationen av 

civilförsvaret innebar att ansvari!t för planläggning och verkställighet av 

undanförsel och förstöring av egendom skulle överföras från civilförsvaret till 

det ekonomiska försvaret (se prop. 1961 :202 s. 5). Som en följd härav kom 

civilförsvarslagen och civilförsvar>kungörelsen, vilka trädde i kraft den I juli 

1960. till skillnad från motsvarand,;: iildre författningar inte att innehålla några 

bestiimmelserom undanförsel och förstöring. 1 övergångsbestämmelserna till 

de nya författningarna meddelades emellertid föreskrifter av innebörd bl. a. 

att dittillsvarande regler om undanförsel och förstöring skulle giilla intill dess 

siirskild lagstiftning i ämnet kommit till stånd. En sådan siirskild lag om 

undanförsel och förstöring utfärdades år 1961. När förslag i iimnet liimnades 

till riksdagen. anförde dåvarande chefen för handelsdepartementet (prop. 

1961 :202 s. 20) att han delade den av dåvarande riksniimnden för ekonomisk 

försvarsberedskap och flera andra myndigheter framförda uppfattningen. att 

behov förelåg av siirskilda förfoganderiittsbestämmelser. Visserligen kunde i 

vissa lägen allmänna förfogandelagen förutsättas vara i tilliimpning och 

således möjliggöra ianspråktaganden iiven för hiir avsett ändamål. Emellertid 

var enligt departementschefens mening att miirka, att förfogandelagstift

ningen inte tiickte hela undanförsclområdet - arkivalier. kulturhistoriska 

föremål etc. föll exempelvis utanför - och dessutom var det synnerligen 
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önskviirt att undanförsel kunde ske redan innan heredskapslagarna i övrigt 

satls i tillämpning. Vid sådant förhållande ansåg departementschefen 

siirskilda förfoganderegler i undanförsellagen vara erforderliga. Enligt utred

ningens mening iir de år 1961 anförda skiilen alltjämt bärande. Inte heller i 

fråga om lagen om undanförsel och förstöring tinns alltså tillriick\ig anledning 

att nu gå ifrån den ordning som infördes år 1961. 

Vad angar bestämmelserna om förfoganderätt i 8 kap. civilförsvarslagen 

konstaterar utredningen att de i stor utsträckning både formellt och reellt nära 

stämmer överens med motsvarande regler i rekvisitions- och förfogandela

garna. Denna omständighet talar för att alla sådana allmänna bestämmelser 

med fördel bör kunna samlas i en gemensam lag, till vilken hänvisning kan 

göras i civilförsvarslagen. De regler som är mer speciella för civilförsvaret bör 

däremot enligt utredningens mening alltjämt ha sin plats i civilförsvarsla

gen. 

På grund av vad som sålunda har anförts föreslår utredningen, att 

bestiimmelserna i rekvisitionslagen, heredskapsförfogandelagen och all

männa förfogandelagen förs samman till en gemensam förfogandelag. Vad 

gäller civilförsvarslagen bör denna även i fortsättningen formellt sett täcka 

civilförsvarets hela verksamhet. Enligt utredningens mening finns det 

emellertid inte anledning att belasta civilförsvarslagen med de utförliga 

förfarandebestämmelser som avses få sin plats i förfogandelagen. En 

koppling mellan de båda lagarna kan ske på det sättet. att i civilförsvarslagen 

anges att förfogandelagen gäller i fråga om förfogande för fullgörande av 

statlig civilförsvarsuppgift, om ej annat följer av vissa närmare angivna 

paragrafer i civilförsvarslagen. 

Koncentrationen av lagreglerna om förfogande bör enligt utredningens 

mening ittminstone i nuläget inte drivas längre. 

Behovet av förfoganderätt för att genomföra ransonering vid fredskriser 

bör enligt utredningen tillgodoses genom att en föreskrift motsvarande 7 a ~ 

krigssjukvårdslagen tas in i ransoneringslagen. Detta skulle innebära att. när 

ransoneringslagrn tillämpas, den av utredningen föreslagna förfogandelagen 

skall gälla i erforderliga delar utan hinder av vad i förfogandelagen finns 

stadgat om förutsättningarna för lagens tillämpning. På detta sätt skulle en 

förfoganderiilt enligt ransonerings\agen kunna lösgöras från de strängare 

förutsättningarna enligt förfogandelagen utan att de omfattande reglerna om 

förfoganderättens innebörd m. m. i sistnämnda lag behöver upprepas i 

ransoneringslagen. Behovet av förfoganderätt vid ransonering i samband 

med en fredskris skulle därigenom bli tillgodosett på ett smidigt sätt. 

Skulle en ny förfogandelagstiftning i anslutning till utredningens förslag 

träda i kraft. innan en ny ransoneringslag föreligger, torde övergångsvis en 

bestämmelse av nyss angiven art kunna införas i nu gällande ransoneringslag. 

om det skulle behövas. 
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3.3 En ny förfogandelags innehåll 

3.3. / Vi//kor.fi.ir lagens lillämpning 

Den föreslagna samordningen av bestämmelserna i Oera lagar kräver enligt 
utredningen gemensamma regler om förutsättningarna för lagens tillämp
ning. Utredningen anser att detta underlättas av att 13 kap. 6 ~ RF. som utgör 
den statsrättsliga grunden för den föreslagna förfogandelagen, har gjort 
tillämpningsområdet för bemyncligandelagstiftningen sniivare än området 
för allmänna förfogandelagen. Detta område omfattar - utöver krig och 
krigsfara - endast sådana utomordentliga förhållanden som iir föranledda 
antingen av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. Det riicker 
således inte att knapphetsläget har orsakats av annan utomordentlig händelse 
som har intriiffat utom riket och än mindre av sådan hiindelse som har iigt 

rum inom riket. 

Som första regel för att lagen skall träda i tillämpning anger utredningen 
krig. Lagens grundläggande bestämmelser bör då automatiskt träda i 
tillämpning. I fråga om begreppet krig hänvisar utredningen till de uttalanden 

som har gjorts av dåvarande chefen för justitiedepartementet i prop. 1973:90 
(s. 446l. Utredningen erinrar om att departementschefcn särskilt har fram
hållit att krig i regeringsformen;; mening alltid skall anses föreligga vid 
ockupation. 

Vad angår det fall att riket befinner sig i krigsfara pekar utredningen på att 
i den nuvarande lagstitiningen olika bestämmelser giiller i olika lagar. Enligt 
allmiinna förfogandelagen mr regeringen i det fallet fårordna om tifömpning 
av lagens grundliiggande hestiimmelser. För tilliimpning av rekvisitionslagen 
kriivs även vid krigsfara. att forsvarsmakten eller någon del diirav stiills på 
krigsfot, sedan regeringen har forordnat om detta och utfärdat riksdags
kallclse. Beredskapsförfogandelafen tiicker i stort sett samma område som 
rekvisitionslagen. men den är avsedd att möjliggöra tvångsanskaffning av 
vissa förnödenheter för försvarsmaktens behov under ett beredskapstillstånd 
innan försvarsmakten iinnu har stUllts på krigsfot. En frirutsiittning för att 
bereclskapsförfogandelagen skall kunna sättas i tillämpning iir emellertid. 
att det iir nödviindigt antingen för att tillgodose beredskapen vid sådan del 
av försvarsmakten, som tas i anspråk för iindamål som anges i 28 ~ I mom. 
viirnpliktslagen. eller för att avveckla tidigare anbefalld beredskap. Bestiim

melsen i 28 ~ I mom. innebiir att regeringen får inkalla till tjiinstgiiring 
samtliga viirnpliktiga eller viirnpliktiga till behövligt antal. då rikets försvar 
eller dess siikerhet eljest kriiver det. Enligt 27 ~ 2 mom. samma lag kan 
värnpliktig. om regeringen med hänsyn till krigsberedskapen finner det nöd
viindigt, åläggas att fullgöra en ellc:r flera beredskapsövningar. Inkallelse enligt 
de nu återgivna hestiimmelserna ! viirnpliktslagen har sålunda inte som nöd
viindig förutsiittning att riket är i krig eller krigsfara. Så snart inkallelse 
har skett med stöd av någon av de nu niimnda bestiimmelserna kan dock 
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rekvisitionslagen eller beredskapsförfogandelagen tilHimpas. Enligt utred
ningen får man anta att det kan finnas ett visst behov av förfoganderätt 
vid inkallelse till beredskapsövning. Förutsättningarna för tillämpning av 
bemyndigandelagstiftning enligt 13 kap. 6 ~ RF omfattar också det fallet. 
Enligt första stycki..:t andra punkten kan regeringen, om det erfordras med 
hiinsyn till J'örsvarsberedskapen, med stöd av bemyndigande i lag genom 
förordning bestiimma att i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat 
sådant förlogande skall börja eller upphöra att tilliimpas. De behov som 
skall tillgodoses med förfogande i hiir avsedda situationer iir friimst de behov 
som de inkallade förbanden har. Det kan emellertid - menar utredningen 
- förutses att liigen som är likartade med de hiir avsedda kan uppstå utan 
att niigon direkt koppling till den personella forsvarsberedskapen föreligger. 
Utredningen syftar pi1 liigen, dä försvarsberedskapen kriiver ianspräktagande 

exempelvis av mark för brädskande befastningsarbeten eller av byggnader 
för tillgodoseende av lokalbehov som kan viintas uppkomma vid föreswende 
omgrupperingar. Enligt utredningen föreligger knappast anledning att från 

den synpunkt som nu iir i fråga göra skillnad mella1~ fall av det ena eller 
andra slaget. 

I enlighet med vad utredningen sålunda har anfört föreslår den som andra 
regel för lagens tilliimpning att regeringen får föreskriva att lagen helt eller 
delvis skall tillämpas från tidpunkt som regeringen bestämmer, da riket 
befinner sig i krigsfara eller då regeringen eljest finner det nödvändigt med 
hänsyn till försvarsberedskapcn. 

I 13 kap. 6 § RF berörs som redan har nämnts också det Higet, när det utan 
att landet är i krig rilder sfldana utomordentliga förhallanden som är 
föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. Denna 
formulering ger en vidsträckt ram för utnyttjandet av ett bemyndigande. 

Enligt utredningens mening maste en för ett sådant läge avsedd bestämmelse 
niirmare preciseras med beaktande av andra stycket i nyssnämnda gruncllags
paragraf som föreskriver att i lag med bemyndigande av det här slaget noga 
skall anges under vilka förutsättningar bemyndigandet får utnyttjas. Bestiim
melsen bör därför begränsas till knapphetslägen av det slag som beskrivs i I § 

tredje stycket allmänna förfogandelagen. Detta lagrum avser enligt sin 
ordalydelse knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på 
förnödenhet som erfordras för krigsbruk eller för ekonomisk försvarsbered
skap eller som eljest är av vikt för befolkningen eller produktionen. I vissa 
sammanhang haren annan terminologi använts för egendom av liknande art. 

Så t. ex. begagnas i I ~ första stycket lagen om undanförsel och förstöring 
uttrycket "egendom av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller 
eljest för det allmänna". Det är emellertid att miirka, att förfogandelagstift

ningcn inte t~icker hela undanförselområdet (se prop. 1961 :202 s. 20). Bl. a. 
faller arkivalier, böcker. konstverk och kulturhistoriska föremål utanför 
förfogandclagstiftningen men under lagen om undanförsel och förstöring. 
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Vid avfattningen av en bestiimmelse som avser utomordentliga förhål
landen av nu ifrågavarande art bör dock en förenkling kunna ske. Totalför
svaret inbegriper bl. a. försörjning med förnödenheter och tjänster. dvs. det 
ekonomiska försvaret, som skall bidra till att trygga vår försörjning, om vart 
land blir hänvisat till egna resurser på grund av konnikter i vär omvärld. 
Exempel på vad som hör till det ekonomiska försvaret iir i detta sammanhang 
livsmedelsförsörjningen, industriproduktionen, energiförsörjningen och 
transporterna. I anslutning till den givna m{tlsättningen torde de förutsätt
ningar, under vilka bemyndigandet får utnyttjas, kunna närmare anges så, att 

det genom utomordentliga förhållanden skall ha uppkommit knapphet eller 
hetydande fara för knapphet inom riket på förnödenheter av vikt för 
totalförsvaret. Att förfogande får ske endast om totalförsvarets ofrånkomliga 
behov inte utan oliigenhet kan tillgodoses på annat sätt föreslår utredningen 
skall framgå av 4 ~ i utredningens förslag till förfogandelag. Detta innehiir 
givetvis en ytterligare skärpning a·1 de uppställda kraven, låt vara all den inte 
hiinför sig till förutsiiltningarna för all bemyndigandet skall ta utnyttjas. 

I 1-3 *~ utredningens förslag till förfogandelag ges hestämmelser om 
förutsättningarna för lagens tillämpning helt eller delvis och om tidpunkt från 
vilken lagen skall tilliimpas resp. inte vidare skall tilWmpas. 1 4-7 ~~ ges 
grundliiggande bestiimmelser om innebörden av förfogande samt om dispo
sitionsförbud i avvaktan på heslut om förfogande. Lagen har därför utformats 
som en fullmaktslag med avseende på bestiimmelserna i 4-7 ~~- medan 
diiremot Jagens övriga bestiimmeber skall tilliimpas permanent. Dessa övriga 
bestiimmelser är dels sådana som utgör en niirmare utveckling av förfogan
debegreppet och dess riittsverkningar och som utgör en utgångspunkt för 
nödvändiga förheredelser i fred men som rar sin fulla betydelse först niir 
lagens huvudregler siitts i tilliimpning, dels sådana som måste kunna 
tilliimpas iiven i fredstid, nämligen regler om viirderingsniimnder och 
ersiittningsförfarandet i övrigt, uppgiflsskyldighet m. m. Till den senare 
gruppen hör ilven bl. a. ansvarsbestiimmelser, som kan bli giillande även efter 
tidpunkt, då lagen i övrigt upphört att tillämpas. Utredningen hänvisar i 
sistniimnda hänseende till 5 ~ andra stycket lagen om införande av brotts
balken samt till riittsfallet NJA 1973:109. En liknande lagstiftningsteknik 

som den utredningen anviint har tidigare tillämpats i exempelvis lagen 
(I 973:861) om lokal kristidsförvaltning. 

3 .3.2 U11derstäl/11i11g 

Utredningen framhåller att full maktskonstruktionen i vissa fall kräver att 
frågan om tillämpning av lagen undersUills riksdagens prövning. Understiill
ning sker emellertid efter växlande regler i olika fall. Enligt allmänna 
förfogandelagen skall sålunda ett tillämpningsförordnande vid krigsfara 
underställas riksdagen inom en månad, medan det vid andra utomordentliga 
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förhållanden får ges endast med riksdagens på förhand lämnade samtycke. 
Ett annat exempel på samma konstruktion lir allmiinna tjlinsteplikts\agen 

(] 959:83. lindrad senast 1973:862). Däremot riicker det enligt allmiinna 
prisregleringslagen (! 956:236,iindrad senast 1973:301) såväl vid krigs fara som 
vid utomordentliga förhållanden, att understiillning sker i efterhand. All
miinna ransoneringslagen har visserligen som huvudregel att förordnande 
om tilliimpning vid utomordentliga förhållanden får ges endast med riksda

gens samtycke. I fråga om 2 *· som rör reglering av handel m. m. görs 
emellertid det undantaget, att regeringen iiven utan riksdagens samtycke får 
meddela sådant förordnande under förutsättning att riksdagens beslut inte 
kan avvaktas utan synnerlig olägenhet. I sistniimncla fall skall förordnandet 
dock underställas riksdagen i efterhand. Även andra varianter i fråga om 
fullmaktskonstruktionen finns. 

Speciella regler gäller för tillämpningen av rekvisitionslagen, enligt vilken 
förutsätts dels riksdags kallelse. om session inte redan pågår, dels förordnande 
av regeringen att försvarsmakten eller del därav ställs på krigsfot. För 
tilliimpning av bereclskapsförfoganclelagen iir det tillriickligt att försvars
makten eller del därav tas i anspråk för bereclskapsiindamål som anges i 28 ~ 1 
mom. värnpliktslagen eller för avveckling av tidigare anbefalld beredskap. Å 
andra sidan iir rätten att förfoga över egendom enligt sistniimnda lag mera 
begriinsad iin enligt rekvisitionslagen. 

Utredningen utgår från att frågor om tillämpning av den föreslagna 
förfogandelagen vid krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som 
angetts i dess 2 § regelmässigt kräver snabb behandling. Prövning av 
riksdagen kan därför ofta inte avvaktas. Med hänsyn till elen restriktiva 
instlillning som kommit till uttryck i 2 * första stycket och 4 § föreslår 
utredningen som en allmän regel för de i 2 ~avsedda fallen, att förordnande 
enligt denna paragrafskall underställas riksdagens prövning inom en månad. 
Sker inte unclerställning, iir förordnandet förfallet. 

3.3.3 Ersiillningsregler 

Utredningen går först in på frågan omj(h/i1ra11de1 vid prövning av ärenden 
om ersättning. Enligt utredningens mening kan det sättas i fråga om det inte 
är möjligt och lämpligt alt tillskapa en förenklad instansordning. Denna 
skulle innebiira, alt talan mot beslut i ersättningsfrågor av myndighet eller 
lokal värderingsnämncl skall föras hos riksvärcleringsnämnclen. Även i fall av 
den art som avses i elen nuvarande rekvisitionslagen skulle således beslut av 
myndighet i första instans inte behöva prövas i ytterligare tvii. instanser utan 

endast i riksvärderingsnämnden. Utredningen föreslår en bestämmelse av 
sådan innebörd. Praktiska skäl gör emellertid utredningen något tveksam 
inför en sådan lösning. Utredningen räknar nämligen med att risk kan 
uppkomma, att en så kvalificerad instans som riksvärderingsnämnden i ett 
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kritiskt liige blir överhopad med c:tt stort antal besvärsmål, som vart och ett 

för sig är av mindre krävande natur. Utredningen finner emellertid önskvärt 

att möjligheterna att göra en dyiik förenkling kommer under diskussion. 

Skulle de med förenklingen förenade svårigheterna visa sig alltför stora, kan 

en "säkerhetsventil" anordnas genom ett tillägg till den föreslagna bestäm

melsen av innebörd, att talan mol. beslut som diir avses fOres hos riksvärde

ringsnämnden i den man regeringen inte bestiimmer annorlunda. Etl annat 

alternativ iir givetvis att behitlla nuvarande ordning. 

Det har även satts i fråga, om inte systemet med värderingsnämnder borde 

kunna förenklas mera radikalt. Utredningen vill i detta sammanhang erinra 

om att 1939 års beredskapsfö1·fogandelag (SFS 1939:297) gav militiir 

myndighet större befogenhet, då det gällde att bestämma ersiittning enligt 

niimnda lag iin vid rekvisition. Vid rekvisition ålåg det den militära 

myndigheten att understiilla ersiittningsfrågan lokal viirderingsniimnd så 

snart det var fråga om förnödenhet m. m., som inte hade ett pris enligt taxa. 

Enligt 1939 års beredskapsförfogandelag fick emellertid elen militiira myndig

heten bestämma ersättning även :'Or icke taxesatt förnödenhet m. m. under 

förutsättning att den fann fordrat belopp vara skäligt. Om det var fråga om 

ersättningsbelopp över 20 000 kr. .. skulle dock ersiittningsfrågan liksom vid 

rekvisition alltid prövas av riksviirderingsniimnden. 

Vid den revision av rekvisitionslagstiftningen, som gjordes i början av 

1940-talet, utgick ur 1939 års beredskapsförfogandclag nyssniimnda bcstlim

melse om befogenhet för den militi.ira myndigheten att besluta om ersiittning. 

De utredningsmiin som tillkallats för revisionens verkstiillande anförde i sitt 

bctiinkanclc (SOU 1941 :37 s. 63), au stadgandct ansetts kunna utgå, eftersom 

enligt utredningens bedömning di"irmcd inte utsades annat iin vad som efter 

intriidcl mobilisering utan siirskild bestämmelse giillde betrii!Tande anskaff

ning annorledes iin med stöd av rekvisitionslagen. 

Revisionen fullföljdes genom prop. 1952:201, i vilken dåvarande chefen för 

försvarsdepartementet i denna del framhöll (s. 68), att den befogenhet, som på 

siitt nyss angivits tillerkiints den militäre befälhavaren, syntes innebiira att 

denne, ehuru anfordran skett, sk'Jlle äga träffa uppgörelse under hand om 

ersättningen. En dylik befogenhet ansågs enligt propositionen inte böra 

tillkomma befälhavaren. Emcllert:d hade statens krisrevision av anförda skäl 

hemställt om en uttrycklig bestämmelse av innebörd, att sedan ett rekvisi

tionsförfarande en gång inletts detta sedermera inte fick avbrytas genom 

frivillig uppgörelse (s. 48). Departementschelen instiimde i huvudsak i vad 

krisrevisionen anfört (s. 49). Med anledning härav tillkom stadgandet i 6 ~ 

femte stycket rekvisitionslagen. enligt vilket militär myndighet, sedan 

rekvisitionen skett, inte får träffa uppgörelse under hand om ersiittning för 

det rekvirerade. Samtidigt fick 4 ~· beredskapsförfoganclelagen bl. a. formen 

av en hänvisning till rekvisitionslagens bestämmelser om ersättning. 

När det giiller frugan om er.\iill.>1ing.~gru11dcma erinrar utredningen om att 
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det tvångsmässiga ianspråktagandet av egendom som ett förfogande innebiir 
iir av subsidiär karakUir så till vida att ett frivilligt avtal i prirn.:ip skall gå före. 
Den grundsatsen föreslår utredningen komma till uttryck i lagen. 

Utredningen förordar inte några mera viisentliga iindringar i de regler som 
nu gäller i fråga om ersättningsgrunderna. Utredningen föresl<fr att bestiim
melser om ersättningsgrunderna samlas i åtta paragrafer i lagen under en 
gemensam rubrik. Bestämmelserna avser dels fall di1 ersättning skall utgå 
enligt fastställd taxa eller motsvarande prissiittning, dels fall då visst pris inte 
har fastställts på förhand. Särskilda ersättningsregler ges beroende pi1 om 
egendom tas i anspråk med äganderätt eller nyttjanderiitt. Vidare regleras 
ersättning för tjänst, handräckning, transport eller omhändertagande av 
egendom samt ersättning i samband med erforderliga åtgiirder betriiffande 
egendomen och ersättning vid skada eller oliigenhet som har fl.iranletts av 
dispositionsförbucl utan efterföljande beslut om förfogande. I frCiga om de 
överviiganden som ligger bakom ersättningsreglcrna hänvisar utredningen 
till vad som uttalades i förarbetena till allmänna förfogandelagen (prop. 

1954:20 s. 101 f., 2LU 1954:19 s. 82 f.). 
På en punkt innebiir utredningens förslag en förenkling i .iiimförelse med 

allmiinna förfogandelagen, som innehåller en föreskrift om att vid procluk
tionsåliigganden och cliirmed likstiillcla förfoganden tilliimpning av taxepris 
alltid skall anses innel~ttta obillighet. om elen som drabbas av åliiggandet inte 
för ersiittning för sina nödviindiga kostnader. Föreskriften iir dock inte 
tilliimplig i det fall att tillverkningen av en vara iir avslutad då beslut om dess 
avstående meddelas, eftersom tillverkningen hiir har skett utan att produk
tionsåliiggande har förelegat. Enligt utredningens mening ligger det i sakens 
natur att det alltid måste anses innefatta obillighet, om elen som har drabbats 
av ett sådant åläggande inte får ersättning för sina nödviindiga kostnader. 
Någon uttrycklig föreskrift hiirom iir därför enligt utredningen inte nödviin
dig. 

Ett särskilt spörsmål som utredningen belyser i detta sammanhang är 
frågan vilken tidpunkt som bör vara avgörande vid bestiimmande av 
ersiittning. Utredningen konstaterar att de relativt utförliga regler som 
allmänna förfogandelagen innehåller i detta avseende inte är fullständiga. För 
vissa fall liimnas det öppet åt beslutande organ att med hänsyn till sakens 
natur och övriga omstiindigheter bestiimma vilken tidpunkt som i det 
särskilda fallet skall vara avgörande. 

Utredningen anser att det iir önskviirt att åstadkomma en avseviird 
förenkling av de nu giillancle, omstiindliga reglerna. Med ett förenklat synsiitt 
torde enligt utredningen de nuvarande reglerna i sjiilva verket innebiira, att 

man betriiffancle förnödenheter tar sikte på den tidpunkt,dii. viss förnödenhet 
som skall avstås tas i anspråk hiir i riket eller inom visst omracle i riket i sa 
berett skick som erfordras får dess anvUnclancle till det avsedda iinclamalet. 
För sådana fall då förnödenheten redan från bödan föreligger i färdigt skii:k 
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innebiir det knappast någon avvikelse från huvudregeln. om man anger den 
aktuella tidpunkten som den. då föreskrift om avstående av förnödenheten 
meddelas. Betriiffande utförande a·• tjiinst förefaller det naturligt att anknyta 
till den tidpunkt di\ tjiinsten utförs. 

Med hiinsyn till det nu sagda kunde det ligga niira till hands att i lagen ge en 
allmiin regel betriilTande den avgörande tidpunkten. Enligt utredningens 
mening ligger emellertid hiir angirna principer i sakens natur. Utredningen 
anser diirför. att det knappast ka11 vara nödviindigt att slå fast dem i en 
uttrycklig lagregel. I den mån det anses praktiskt liimpligt kan givetvis dessa 
principer anges i tilliimpningsföre~;krifter eller anvisningar. 

3.4 Bestämmelsernas fördelning på olika författningar 

I utredningens förslag till förfogandelag ges till en början vissa grundliig
gande föreskrifter. sammanfattade under rubriken Inledande bestiimmelser. 
l liir anges förutsiittningarna lor lagens tilliimpning samt innebörden av 
förfogande och dispositionsförbud. I avsnittet Särskilda bestämmelser om 
förfogande upptas ett flertal föreskr:ifter som niirmare preciserar den enskildes 
rättsställning vid ett förfogande. Hit hör regler om hiinsyn till iigare eller 
innehavare m. Il. enskilda. ianspråktagande med ägande- eller nyttjanderätt. 
skyldighet att tåla eller vidta v.ssa åtgärder beträffande ianspråktagen 
egendom, generell eller begränsad riickvidd av beslut om förfogande. 
tidpunkt för sådant besluts ikrafttriidande, skyldighet att uppliigga, förvara 
och vårda ianspråktagen egendom, tid för avlämnande av egendomen. 
iigancleriittens övergång, bcsviir. förberedelser under fredstid m. m. 

En betydelsefull del av lagförslaget utgör bestiimmelserna om viirderings
förfarandet. Hit hör grundliiggande regler om viirderingsniimnder. ersiitt
ningsgruncler och handläggning av ersättningsärenclen. 

I ett särskilt avsnitt har samlats föreskrifter om uppgiftsskyldighet. vite. 
handräckning, tystnadsplikt m. m. Härtill ansluter sig bestämmelser om 
ansvar och förverkande samt visso. särskilda bestämmelser. 

Till lagförslaget ansluter sig ett av utredningen utarbetat förslag till 
förfogandeförordning, som innehaller niirmare bestämmelser i iimnet. 

Det ligger enligt utredningen i sakens natur att - såsom nyss sagts - de 
grundläggande bestiimmelserna or:i viirderingsniimnder tas in i förslaget till 
förfogandelag. I fråga om de lokala niimnclerna har vissa kompletterande 
föreskrifter av mera utåtriktad nat•Jr fått sin plats i förslaget till förfogande

förordning. Dessa avser bl. a. sadana detaljer som antalet niimnder i varje liin 
och nämndernas verksamhetsområden, utseende av ledamöter i lokal 
nämnd. krav på erfarenhet och sai.;kunskap. ålderskrav. rätt att avsiiga sig 

uppdrag som ledamot och länsstyrelses kallelse till sammantriide med 
nämnden. Rent administrativa och interna föreskrifter om nämndernas 
organisation och verksamhet har utredningen brutit ut och samlat i två 
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särskilda på liknande sätt uppbyggda förordningar. den ena med instruktion 
för riksvärderingsnämnden. den andra med instruktion för lokal värderings
nämnd. båda utan direkt motsvarighet i det nuvarande komplexet av 
författningar om rekvisition och förfogande. 

De grundliiggande bestiimmelserna om l"örf"oganc.leriitt för civilförsvarets 
behov i 8 kap. civilförsvarslagen har brutits ut ur denna och inarbetats i 
utredningens förslag till generell förfogandelag. Genom avfattningen av elen 

föreslagna 68 * civilförsvarslagen görs emellertid förfogandelagens bestiim
melser tillämpliga även på förfogande för civilförsvarets behov. Återstående, 
mera speciella regler om förfoganderätt i nämnda kapitel har omarbetats och 
ingår i sitt nya skick i utredningens förslag till lag om iindring i civilförsvars
lagen. Även civilförsvarskungörelsen blir enligt utredningen i behov av 
översyn. 

Följdiindringar blir vidare nödviindiga i heredskapskungörelsen () 960:515. 

iindrad senast 1973:866). Förslag till sådana iindringar har utarbetats av 
utredningen. 

Förslag till förordning om förberedelser för krigsanskaffning framliiggs. l 
detta har inarbetats viisentliga delar av nu gällande bestämmelser i kungö
relsen ()952:825) om planläggning under fredstid för ianspråktagande av 

egendom vid krig eller krigs fara och i uttagningskungörclscn ( l 963: l l 0. 
iindrad senast 1977: 183). Dessa kungörelser hör upphöra att giilla. niir för
ordningen triider i kran. En särskild övergångsbestiimmelse rär dock med 
tanke på de niirmaste åren ges betriiffande uttagning av hiistar. 

De delar av giillande författningar som inte återfinns i utredningens 
författningsförslag anser utredningen inte höra regleras av regeringen utan. i 
den utsträckning det behövs. av myndigheterna i deras tilliimpningsföre
skrifter och anvisningar. Här åsyftas t. ex. rekvisitionsförordningens många 
detaljrika bestiimmelser om värderingsförfarandet i olika fall. 
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4 Remissyttranden 

4.1 Allmänt 

60 

L'tredningens förslag har. sett sum helhet. ratt ett överviigande gynnsamt 
mottagande under remissbehandlingen. M{l.nga remissinstanser tillstyrker 

sålunda eller lämnar förslaget utan ~rinran. Dit hör ka111111mTiill1'11 i (iii1ebm:~. 

rikspolis.1ryrC'lsi'll. ÖB . .f(i1wa rl'IS ciri//iirrn/111i11g . .Ji.ir.1Yarc·1s ma lcrielrNk. ciril

.!iirsl'(lrssl.1"1"d\e11. Jiirs1·a rer.1 ra1iima/i:;cri11gsi11s1i1111 .. ti1r1_1·gs1111 ag11i11gsko111111is.1i<1-

11e11, 1e/e1'1'1"k<'l. SJ. ~iiitär1s1·erkc1. /11/i/ims1·erkt'I, 11w1spor111iim11de11. s1a1e11s 

./ordhmks11ä11111d. kom nu•rskt1/lcgi11111, iii·ers1rrelse11 .tiir ek1m11111isk1 .fiirs1·ar . 

. -1:\IS. s1au·m i11dus1rirer/.., liins.11_rrelsl'ma i S1ockholms . .lii11kiipi11gs. Ma/111ii

h11s. I lalla11ds. Örebro och J "iisll'/"bollcm län. cirilbe(iilha\'(/ma i J 'äs1ra 

ciri/0111rciclc1. Nedre Norr/a11cls ch'i/11111rddc och ÖrrC' Norrla11cls ciri/11111rdclc. 

Srcnska kom1111111/iirb1111ilC'I, SAF. Sraiges /11d11slrifiirh1111cl. SrN(~cs Gmssis1-

/iirb1111cl. LRF. Srcriges Fa.11ighl'lsii~an·tiirb1111d. S\'l'nska Pc•1m/c•11111 /11.11i11111·1 

rich hamlclskamrama . 

. \\·ea horriill anser att utredningen har löst sitt uppdrag på ett förtjänstfullt 
siitt och finner förslaget i huvudsak vara viil iignat att liiggas till grund för 
lagstiftning. Övervägande skäl !alar enligt hovriittens mening för en 
sammanföring av förfogandelagstiftningen så långt det iir möjligt. Aven om 
utredningens förslag medför en -.·iilkommen förenkling av ifrågavarande 
regelkomplex kommer också i fortsiittningen en viss splittring att kvarstå. 
llovrätten. som i och for sig delar utredningens uppfattning om hur långt 
koncentrationen av mrroganclelagstiftningen f. n. bör drivas, anser emellertid 
att det skulle ha varit vlirclefullt orn utredningen mera ingående hade belyst 
möjligheterna av en ytterligare samordning av förfoganclelagstiftningen. Det 
kan nämligen inte uteslutas att övriga författningar av förfoganclekaraktiir 
kan utformas mer enhetligt och anpassas till den nya lagstiftningen utan att 
författningarna för den skull behöver sammanföras till en gemensam lag. 

Fiirs1w·l'ls .)/11hdrclss1rrcl.\l'. som uttalar sitt gillande av den koncentration 
och administrativa förenkling som förslaget innebiir, anser att det iir viktigt 
att lagen i ntc utformas på ett sådant sätt att statsmakterna blir obenägna att 
siitta elen i tillämpning. Detta talar för en lagteknisk konstruktion som drar en 
bestämd griins mellan å ena sidan kriser som hänger samman med krig och 
krigsfara samt å andra sidan s. k. freclskriser. 

Rik.1·1·iircleri11g.rnii11111dC'11 ansluter sig i princip till den allmiinna upphigg
ningen av utredningens förslag. Lppgiften att skapa gemensamma bestiim
melscr för områden, som nu regleras genom olika lagar. tillkomna i skilda 

sammanhang har givetvis varit för·~nacl med vissa vanskligheter. Uttryck och 
begrepp som nu anviincls i en viss lag har exempelvis vid överföring till den 

nya lagen mast i viss utstriickning kompletteras med siirbestiimmelser. 
avseende de speciella förhållander,a pi1 andra områden. Helt nya uttryck och 
formuleringar har ofta kommit till anviindning. Inte minst med hiinsyn hiirtill 
hade det enligt riksviirderingsniimnden varit önskviirt att betiinkandet hade 
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innehållit fylliga kommentarer till de olika bestiimmelserna. Sa är emellertid 

inte fallet. 
O/jckris11äm11de11 tar upp en principiell !'råga som inte har behandlats av 

utredningen men som siirskilt avser oljekrisniimnclens verksamhet. 01.iekris
nämnden framhåller att ransoneringslagsutreclningen i sitt förslag till ny 
ransoneringslag har tagit upp bl. a. vissa frågor angående samordningen av 

bestämmelser i elen föreslagna nya ransoneringslagen med bestiimmelser i 
oljekrislagen som röroljekrisnämndens verksamhet. Ransoneringslagsutrecl
ningen har sålunda pekat på att, då ransoneringslagen tillämpas med stöd av 
oljekrislagens igångsiittningsmekanism. ersiittning i samband med inlösen 
enligt ransoneringslagen inte bestäms av niimnd som anges diir utan av elen i 
oljekrislagen angivna oljekrisnämnclen. Om emellertid förfogande över t. ex. 
oljeprodukter sker med stöd av elen föreslagna nya ransoneringslagen skall 
ersättning bestiimmas av värderingsnämncl som anges i den föreslagna nya 

förfogandelagen. Ransoneringslagsutreclningen har framhållit att det torde 
vara förenat med uppenbara olägenheter om likartade ersättningsfrågor 
avseende samma slag av förnödenheter skall bestämmas i skilda ordningar 
beroende på vilken forfattning som har tillämpats vid inlösen- eller förfog
andeåtgärden. I sitt yttrande över ransoneringslagsutredningens betänkande 
har oljekrisniimnden p[1 de sålunda anforda skiilen i sak tillstyrkt ransone

ringslagsutredningens forslag att det bör skapas en möjlighet att lata nämnuen 

handlägga iiven frågor om ersiittning vid förfogande och inlösen enligt 
ransoneringslagen. såvitt de avser råolja och oljeprodukter. eller vid förfo
gande som i övrigt har samband med dessa produktslag. I och för sig kan 
övervägas om inte åt oljekrisnämnden på motsvarande sätt också borde 
anförtros att handliigga frågor om ersättning vid förfogande enligt elen 
föreslagna förfogandelagen, såvitt de avser råolja och oljeprodukter. 
Nämnden har dock stannat för att inte föreslå en sådan ordning. De 
avgörande skälen hiirför är av övervägande praktisk natur. I en situation då 
den föreslagna förfogandelagens bestiimmelser iir i kraft och det kan komma i 
fråga att besluta om förfogande över råolja eller oljeprodukter torde antalet 
ersUttningsUrenuen kunna komma att bli synnerligen stort. Likaså torde 
ärendena såviil kvalitativt som kvantitativt komma all vara av sinsemellan 
mycket varierande beskaffenhet. Det torde också vara svårt att skilja ut 
grupper av ärenden som skulle liimpa sig fören prövning av oljekrisnämnuen. 
Med tanke på de förhållanden under vilka den föreslagna förfogandelagen 
sålunda kan komma att tillämpas finner oljekrisnämnden därför inte 
anledning att föreslå någon särskild ordning för prövningen av dessa 
ersättningsfrågor . 

. ·1.HS pekar på det angelägna i att möjligheterna till och formerna för avsteg 
från normalt gällande bestämmelser om arbetstid. arbetsmiljö, viss förhand
lingsrätt o. cl. under krig, krigsfara och andra av dylikt förorsakade förhål
landen klarliiggs n~irmare. Liknande uttalanden görs av SAF. Sreriges 

/11d11~rri/(irb1111d. Sl"Niges Gro.1sisr/iirb11/I(/ och SH 10. 
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Swrcns 1·a11cnfä/ls\'erk anser a·:t det är en praktisk fördel att behålla 

hittillsvarande gränsdragning mellan a ena sidan l<irfogandelagstiftningen 
och å andra sidan ransoneringslagstiftningen och de närstående författningar 

avseende förfogande som erfordras för ransonering. Verket har för sin del 
ingen erinran mot den av utredningen föreslagna uppdelningen. eftersom det 
inte heller från riittssiikerhetssynpunkt synes motiverat att koncentrera alla 
förfogandebestämmelser till en författning. 

Uinss(rrelsen i Jönkiipings län anser att en längre driven koncentration av 

förfogandelagstiftningen kan få verkningar som iir svåra att överblicka och 
kan diirför- i vart fall tills vidare - inte tillstyrka en sådan lösning med hiinsyn 
till risken för onödiga och godtyckliga ingripanden. 

Länss(i'l'elscn i Hallands län framhåller att det synes principiellt riktigt att 
dra en griins mellan bestämmelser avsedda för kriser föranledda av krig eller 

krigsfara och andra fredskriser. 

Länsstyrelsen i Götcho1:i.:s och Bohus län anser att den föreslagna lagstift
ningen tar alltför liten hänsyn till den enskildes riittsliga stiillning. Uinssty
relsen anserockså att det iir önskviirt att civilförsvarets förfoganderiitt förs in i 
den föreslagna förfogandelagen. 

4.2 Villkor för lagens tillämpning 

Kammarrätten i Giitchorg delar utredningens uppfattning att lagen bör 
träda i kraft utan något särskilt förnrdnande. om Sverige kommer i krig. Inte 
heller utredningens överväganden och förslag angående krigsfara föranleder 
någon erinran från kammarriittens sida. Vad giiller utredningens förslag att 
lagen skall IO. sättas i tillämpning när det erfordras med hiinsyn till 
försvarsbcredskapen noterar kammarriitten att detta står i överensstämmelse 
med 13 k<l[l. 6 ~ RF. I andra stycket niimnda lagrum stadgas emellertid ocksa 
att i lagen noga skall anges under vilka förutsiittningar bemyndigandet får 
utnyttjas. Utredningen anger att stadgandet torde bli tilWmpligt inte bara när 
regeringen med hiinsyn till krigsbcredskapen finner det nödviindigt att med 
stöd av 27 ~ 2 mom. viirnpliktsla~:en åHigga viss viirnpliktig att fullgöra en 
eller nera beredskapsövningar utan iiven i fall diir försvarsberedskapen kriiver 
ianspråkt,1gande av exempelvis mark för brådskande befastningsarbeten eller 
av byggnader för tillgodoseende av lokalbehov. Enligt kammarrättens 
mening är det inte helt tillfredsställande att lagtexten inte anger i vilka 
situationer lagen skall få sättas i tillämpning. Mot bakgrund av att i 
betänkandet lämnats en redogörelse för situationer som faller in under 

ifrågavarande staclgande och då en fullständig uppriikning av alla situationer 
är utomordentligt svår att göra. tillstyrker kammarrätten emellertid utred
ningens förslag även i denna del. Kammarriitten pekar i anslutning härtill 
också på att en betydande garanti mot att lagen i onödan sätts i tillämpning 
I igger i underställ ni ngsförfarandet 

Fnrwarcts materiefrer/.:. anser att det i det särskilda fallet kan bereda vissa 
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svårigheter att avgöra om riket iir i krig. Det hade cWrför i och för sig varit 
önskviirt med en definition av begreppet krig. Niir det nu inte har bedömts 
vara möjligt att vare sig i lag eller motivtext niirmare ange vilka slags 
handlingar eller händelser som skall anses innebära att krigstillstånd i ntriider. 
anser materielverket att en missbedömning i det siirskilda fallet måste 
behandlas med förståelse för svårigheterna. 

Fiirsvarets ratio11aliseri11gsi11stitt11 betonar att det vid tillämpningen av lagen 

iir nöclviindigt att noggrant överviiga vad som skall tas i anspråk med 
nyttjande- resp. iigancleriitt så att en begränsning av penningutllöclet kan ske 
vid mobilisering. 

Riks\'ärdcri11gs11ämmll'1t konstaterar att elen av utredningen åsyftade brist

situationen som kan föranleda föreskrift om lagens tilliimpning har angivits 
avse ""förnödenheter av vikt för totalförsvaret"". Brist eller fara för brist på 
förnödenheter av annat slag kan således enligt utredningens förslag inte 
mecl!Ora tilliimpning av niimncla paragrafer iiven om situationen har 
uppkommit till följd av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. 

Riksviircleringsniimnden siitter i fråga om elen citerade formuleringen ger ett 
tillfreclsstiillande uttryck for vad som åsyftas. I allmänhet brukar man i 
uttrycket totalförsvaret inlägga endast sådan verksamhet, som direkt iir 
inriktad på förhållandena vid krig eller krigsfara som vårt eget land råkat i. I 
förevarande paragraf åsyftas med uttrycket totalförsvaret emellertid även 
verksamhet med annan inriktning, varom den s. k. oljekrisen i samband med 
krigsförhållanclena i Mellersta Östern hösten 1973 iir ett exempel. Med 
hiinsyn hiirtill synes det niimnden liimpligare att de förnödenheter, som 
bristsituationen skall avse, beskrivs med formuleringen "förnödenheter av 
vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen". Denna formulering står i 
bättre överensstämmelse med motsvarande stadganden i I och 2 ~~allmänna 

förfogandelagen, och den har även kommit till anviinclning i 2 ~av det förslag 
till ransoneringslag. som jiimte annat framlagts av ransoneringslagsutred

ningen. 
l\0111111Nskol/cgi11111 framhåller att frågan om de forutsiittningar under vilka 

bemyndigandet får utnyttjas iir av central betydelse. Kollegiet antlir att 
handelskamrarna särskilt har föst uppmärksamheten pa förslaget att förord
nande om tilliimpning av lagen l~'lr ges niir regeringen finner det ni.idviindigt 
med hänsyn till försvarsberedskapen. Flera hanclelskamrar anser att denna 
formulering ger möjlighet till en mycket vid tolkning och framhåller att 
villkoren för tilliimpning av lagen i detta fall bör preciseras niirmare. Skånes 

handelskammare anser vidare att begreppet ""förnödenheter av vikt för 
totalförsvaret"" bör närmare utredas. Kollegiet delar hanclelskamrarnas 

uppfattning och finner viss oklarhet råda betriiffancle tolkningen av uttrycket 
"nödvändigt med hiinsyn till försvarsberedskapen"'. Av betänkandet kan inte 
direkt utläsas om "försvarsbereclskapen"" endast avser elen beredskap som 
försvarsmakten svarar för eller om t. ex. den ekonomiska försvarsbered
skapen inkluderas. Ett förtydligande i detta avseende liksom vad giiller 
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relationen till motsvarande punk1. 13 kap. 6 * Rf skulle enligt kollegiets 
mening behövas . 

...! MS anför att det åligger AMS att under regeringen handha tilWmpningen 
av tjänstepliktslagen. AMS förutsätter att tjiinstepliktslagen kan sättas i 
tillämpning under samma förutsiittningar som förfogandelagen. Om man 
med stöd av förfogandelagen kräver att iigare eller innehavare av produk
tionsmedel, transportmedel eller annan egendom skall utöva viss verksam

het, bör denne också ha praktiska möjligheter att göra detta genom att ha 
arbetstagare tillgängliga för verks;1mheten. Sådana möjligheter kan ges om 
t. ex. bestämmelserna om arbetsförmedlingstvång, tjänsteförlängning och 
allmiin tjänsteplikt gäller samtidigt som förfogandelagen. Tillämpningsförut
sättningarna för förfogandelagen :Kh allmänna tjänstepliktslagen bör alltså 

vara desamma. Liknande uttalande gör ÖB. 
l.ii11.1s1yrd1c•11 i .lii11kiipi11gs län konstaterar att den av utredningen föreslagna 

förfogandelagen inte till fullo ers:itter allmänna förfogandelagen. eftersom 

den inte iir avsedd att tillämpas v:d s. k. fredskriser. Länsstyrelsen har i och 
för sig inte något att erinra mot detta men förutsätter att förhållandet beaktas 
vid den pågaende översynen av den allmiinna ransoneringslagen så att 
förfogandebestämmelser som behövs vid fredskriser tas in i en omarbetad 
ransoneringslag. Linsstyrelsen utgår också från att den allmiinna förfogan
delagen inte upphiivs förrän en sålunda omarbetad ransoneringslag kan träda 
i kraft. 

1 fråga om förutsättningarna för lagens tillämpning hiinvisar lii11ss1yre/se11 i 

Clii1l'b111gs och Bolws l1in i sitt remissyttrande till en vid yttrandet fogad 
prome111oria som har upprättat,. inom liinsstyrelsens juridiska enhet. I 
promemorian konstateras att i lag med bemyndigande som avses i 13 kap. 6 ~ 
RF noga skall anges under vilka förutsättningar bemyndigandet fnr utnyttjas. 
Diir111ed ges en yttersta griins för lagens tilliimpning. Utredningens förslag 
innehttller emellertid inte något angivande av förutsättningarna utöver vad 
som töljer av 13 kap. 6 ~med undantag för ett fall. Det fall som åsyftas iir 
tilliimpningen av lagen vid uto111ordentliga förhållanden då det som ytterli
gare rörutsiittning har uppställts krav på att det skall råda knapphet eller 
betydande fara för knapphet inom landet på förnödenheter av vikt for 

totalförsvaret. Den bristande preciseringen i fråga om vilken egendom som 
får omhiindertas och omfattningen diirav innebiir en väsentligt minskad 
riittssiikerhet. I promemorian anförs vidare att utredningsförslagets begriins

ning till regler som har stöd i 13 kap. 6 ~ RF innebiir att delar av giillande 
förfogandelagstiftnings tilliimpningsområde bortfaller. Behovet av att med 

stöd av 8 kap. RF inarbeta förfoganderegler för det bortfallna området borde 
ha utretts. I varje fall saknas tillfrcdsstiillandc klarliigganden av denna fråga. 
De rörfoganderegler som kan tänkas inflyta i en ny ransoneringslag täcker 

nämligen inte det bortfall av bestiimmelser på den civila förfoganderättens 
omräde som utredningens förslag inncbiir. 

l.RF anser att myndigheternas 1.illiimpning av lagen bör ske restriktivt vid 



Prop. 1977178:72 65 

krigsfara och sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig 
eller krigsfara och att frågan om tillämpningen av lagen i sådana fall snabbt 
bör understiillas riksdagens prövning. 

4.3 Underställningen 

Rikwärderi11gs11ämndc11 konstaterar att i utredningens förslag verkan av 
utebliven underställning blir den att de meddelade föreskrifterna inte gliller. I 
allmänna förfogandelagen beskrivs verkan av att understiillning inte sker 
eller att riksdagen inte godkänner regeringens förordnande inom viss tid efter 
underställningen med uttrycket att regeringens förordnande förfaller. 
Motsvarande formulering anviinds i allmiinna ransoneringslagen och oljekris
lagen. Niimnden antar att den av utredningen nu föreslagna bestiimmelsen 
iir avsedd att ha samma innebörd eller således att regeringens föreskrifter 
icke längre skall tilliimpas. I språkligt hiinseende synes utformningen av den 
föreslagna lagtexten inte vara fullt entydig eftersom den torde kunna ges 
iiven den innebörden att giltigheten av regeringens föreskrifter skall upphävas 

med retroaktiv verkan. Niimnden förordar diirför att det i nu gällande lag
stiftning anviinda uttrycket "förfaller" behålls eller att utredningens formu
lering "giiller icke föreskrifterna" ersiitts mrslagsvis med orden "gäller fö
reskrifterna icke liingre". Liknande synpunkt för iit·erstyrelsen/iir cko11omisk1 

Jiirsrnr fram. 

Liinsstyrelsen i /fal/a11ds län anser att innebörden av bestiimmelsen om 
underställning iir oklar. Osiikerhet kan uppstå om understiillning har skett 
eller inte. En dylik osiikerhet torde i vissa fall kunna leda till tveksamhet och 
försiimrad handlingskraft. 

4.4 Ersättningsreglerna 

Vad giiller förslaget i fråga om.tiir/'arand<'t vid prövningen av ersiittnings
iirenden konstaterar S1·ea horräll att utredningen sjiilv iir tveksam till sitt 
förslag att myndighets beslut i ett ersiittningsiirende skall överklagas direkt 
till riksviirderingsnämnden och inte som enligt nu giillande regler till lokal 
viirderingsniimnd. I lovriitten delar de farhågor som utredningen hyser. Det 
går enligt hovriitten inte att bortse från risken att riksviirderingsniimnden i ett 
kritiskt läge blir överhopad med ett ston antal besviirsmål. Hovrätten förordar 
diirför den av utredningen antydda "siikerhetsventilen" att bemyndiga 
regeringen att bestiimma att lokal viirderingsnämnd under vissa förutsätt
ningar skall vara mellaninstans. Kammarrii11e11 i Göteborg framhåller att 
utredningen har föreslagit att ersättning som inte utgår efter visst pris skall 
faststiillas av lokal viirderingsniimnd. Utredningen har emellertid också 
föreslagit att frågan om sådan ersättning efter ansökan av part skall kunna 
upptas till prövning omedelbart av riksviirderingsnämnden. om siirskilda skiil 
föreligger. Undantagsregeln i:irenligt förslaget avsedd att öppna möjlighet att i 

5 Riksdag<'// 1977178. I sam/. Nr 7] 
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fråga av principiell betydelse eller eljest av stor riickvidd komma fram till ett 
snabbt avgörande. Motsvarande regel i allmiinna förfogandelagen har det 
innehållet att frågan om ersättn;ng må endast på båda parternas skriftliga 

begäran upptagas omedelbart av riksvärderingsniimnden. Huruvida utred
ningen genom den iindrade lydcl:;en verkligen avser att iindra förutsiittning
arna för sådan prövning framgår inte av betiinkandet. Enligt kammarrättens 
mening föreligger betydande risk för att den nya bestiimmelscn leder till en 
ytterligare ökad arbetsbelastning hos riksviirderingsniimnden. Riksvärde
ringsniimnden torde med den föreslagna lydelsen ha att, betriiffande varje 
begäran om omedelbart upptagande, pröva huruvida frågan är av principiell 
betydelse eller eljest av stor räckvidd. Fiirsrnrefs ra1ionaliseri11gsi11s1i1111 delar 
utredningens uppfattning att instansordningen bör förenklas. Institutet anser 
att det inte finns behov av någon siikerhetsventil utan menar att man vid 
behov kan förstärka riksviirderingsnämndens resurser. Den förenklade 

instansordningen kommer enligt institutet att kriiva att ersättningstaxor 
faststiills och regelbundet uppdateras av riksviirderingsniimnden. Motsatt 
uppfattning uttalar läns.wrrelsen i Örehro län som förordar en siikerhetsven

til. 
RikSl'ärderi11gs11ämnde11 bitriider utredningens ståndpunkt att niimnden i 

undantagsfall skall ha möjlighet <1tt ta upp en ersättningsfråga till omedelbar 
handliiggning rned förbigående av lokal viirderingsnämnd. Emellertid synes 
det ur principiell synpunkt vara ägnat att väcka betiinkligheter att sådan 
handliiggning skall kunna ske även om en av parterna inte liimnat 
medgivande därtill, ja t. o. m. om part motsiitter sig förfarandet. Nämnden 
föreslår att såsom villkor för tilliimpning av denna handliiggningsform 
uppstiills, i överensstämmelse med vad som nu giiller enligt allmänna 
förfogandelagen. att båda parter begiir sådan handliiggning. För en sådan 
bestämmelse rnlar r. ö. även den av utredningen gjorda jiimförelsen med 
skiljeniimndsförfarandet. Hiirutöver bör, såsom utredningen föreslagit, giilla 
att det ifrågavarande förfarandet får tilliimpas endast om riksviirderings
niimnden finner särskilda skiil föreligga. I fråga om fullföljclssystemet uttalar 
niimnden den uppfattningen, att det i och för sig ter sig obehövligt att 
ersiittningsärenden skall kunna prövas i tre instanser. frågan i dessa ärenden 
är som regel av enkelt slag och kan ju endast giilla huruvida den myndighet 
som bestiimt ersättningen tilliimpJt taxan på riktigt siitt. Av motiveringen till 
förslaget framgår att utrednin~;en varit tveksam inför den föreslagna 
lösningen och detta närmast av praktiska skiil. Utredningen räknar nämligen 

med att risk kan uppkomma att riksviirderingsniimnden i ett kritiskt liige blir 
överhopad av e\t stort antal besviirsmål, var för sig av mindre kriivande natur. 
Riksviirderingsnämnden delar dessa farhågor. Till belysning av sitt stiill
ningstagande redovisar niimnden siffror från den senaste beredskapstiden. 
Under åren 1939-1946 avgjorde riksviircleringsnämnclen totalt 4 845 ersiitt
ningsiirenden, varav enligt allmänna förfogandelagen 502. Siffrorna visar att 
crsättningsiirenden även med då giillande fullföljdsregler understiilldes 
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riksviirderingsniimnden i inte obetydlig omfattning. Om taxa i ett framtida 
krisliige skulle komma att faststiillas för varor i samma utstriickning som 
skedde under andra världskriget (se SFS 1941 :931 ). skulle det bli fråga om ett 
stort antal varor av mycket varierande slag. Antalet beslut om ersiittningar 
enligt taxa kunde då viintas bli mycket stort och överklagningarna många.Att 
belasta den högsta värderingsmyndigheten med att som andra instans avgöra 
dessa mål kan befaras i hög grad snedvrida arbetet hos riksviirderingsniimn
den. som i ett sådant liige rimligen måste iigna all sin kraft åt ärenden av mera 

kvalificerad natur. Det må vidare framhållas att iirenden. som på föreslaget 
siitt fullföljs direkt från myndighet till riksviirderingsniimnden. av förklarliga 
skiil ofta kan vara ur formell synpunkt i mindre tillfredsstiillande skick. vilket 
ytterligare skulle belasta niimnden i dess arbete. Beaktas bör vidare att vid 
fastställande av ersättning efter taxa svårigheter kan uppkomma niirdet giiller 
alt bestiimma varans kvalitet. För avgörande av denna fråga kriivs i regel 
besiktning. Sådan kan förekomma i samband med att myndigheten 
bestiimmer ersiittningen. Besiktning kan också ganska liitt ordnas genom 
lokal värderingsniinmds försorg. om egendomens iigare vid missnöje med 
ersiittningen vänder sig dit med klagomål. Riksviirderingsniimnden å andra 
sidan kommer i ett sådant liige i allmiinhet att befinna sig på så stort avstånd 
från egendomen att en besiktning, om riksviirderingsnämnden bedömer 
sådan behövlig. blir svår att genomföra och i vart fall kan komma till stånd 
först vid en så sen tidpunkt att det då iir svårt att faststiilla varans ursprungliga 
skick. Om lokal viirderingsniimnd bibehålls i instansordningen bevaras också 
fördelen med den personkiinnedom och insikt i lokala förhållanden. som är 
representerad i en sådan nämnd. Av nu anförda skiil förordar riksviirderings
niimnden bestiimt att lokal viirderingsniimnd behålls som andra instans 
betriilTande beslut om ersiittningar efter taxa vid ianspråktaganden. som 
enligt nu giillande ordning sker med stöd av rekvisitionslagcn. Med hiinsyn 
till de varierande förhållandena inom övriga delar av förfogandeområdet 
synes diiremot riksviirderingsniimnden kunna behållas som andra instans vid 
förfogande i öv1igt. Å andra sidan synes det inte behöva viicka några 
principiella betiinkligheter att införa förbud mot fullföljd av talan mot lokal 
viirderingsniimnds beslut i dessa iirenden. Som tidigare har antytts iir hiir 
aktuella frågor knappast av sådan natur att den enskilde inte rimligen bör få 
låta sig nöja med lokal viirderingsniimnds beslut. Riksviirderingsnämnden 
framhåller slutligen att. om enskild sakiigare menar att den av myndigheten 
med tillämpning av taxan bestiimda ersättningen iir obillig, han alltid har 
möjlighet att direkt hos riksviirderingsnämnden påkalla prövning av ersiitl
ningsfrågan. 

O(ickris11ä11111de11 anser att den i 24 ~ allmänna förfogandelagen intagna 
bestämmelsen om att faststiilld ersiittning i princip skall utbetalas genast bör 

överföras till en ny lag med hiinsyn till den enskildes riittssäkerhet. 
Lä11ss~1're/se11 i Malmöhus län anser att det bör överviigas om inte lokal 
viirderingsniimnd kan fungera som beslutsinstans och att talan mot lokal . 
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viireleringsnämncls beslut förs hos länsstyrelsen. Cil'ilhe/älhmarcn i Nedre 

Norrlands cfrilomrddc framhåller att det måste vara ett krav att elen enskilde 
inte fråntas sina möjligheter att bevaka och tillvarata sina riittigheter niir det 
giiller frågor om ianspråktagande av enskilds egendom och tjiinster med stöd 
av '"tvångslagen'". Den enskilde skall ha reella möjligheter att anföra bcsviir 

över de beslut som berör honom. I förslagen till förfogandelag och 
förfogandeförordning talas om besvär dels över förfogandeheslut. dels över 
beslut som behandlar ersättningsfrågan. I förslaget till förordningen före
skrivs att ett förfogandebeslut skall förses med en besviirshänvisning. om 
beslutet innehåller uppgifter om ersiittning efter visst pris. Detta kan tydas 
som att enbart beslut med crsiittningsuppgift kan överklagas men detta 
stiimmer inte överens med lagför>laget. Besvärsfrågan bör diirför bli föremål 
för förtydligande. Liknande erinringar förs fram av ./0. Han framhåller 
således att av förvaltningslagen torde följa att beslut om förfogande bör 

innehålla hesviirshiinvisning. Föratt inte något missförstånd skall uppstå kan 
eventuellt hänvisning ske till förvaltningslagen. 

I fråga om crsiirr11i11gsgm11dem11 konstaterar Sl'ea hol'rii11 att utredningen 
skiljer mellan sådana fall då ersättning vid förfogande skall utgå enligt 
faststiilld taxa och fall då visst pris inte har fastställts på förhand. För de senare 
fallen innehåller utredningens förslag bestiimmclser om de grunder enligt 
vilka ersiittning skall utgå. För de förstniimncla fallen framgår eliiremot inte av 
lagtexten enligt vilka grunder taxan skall faststiillas. Med hiinsyn till att 
regeringsformen föreskriver att enskild skall vara tillförsiikrad ersiittning: 
enligt grunder som bestäms i lag för det fall att hans egendom tas i anspråk 
genom expropriation eller annat sådant förfogande. bör enligt hovriittens 
mening elen föreslagna lagen kompletteras på denna punkt. Hovriitten 
konstaterar vidare att utredningen inte har ansett det vara nödviindigt med en 
uttrycklig föreskrift att vid prociuktionsåliigganden och diirmed likst:illda 
förfoganden tilliimpning av taxepris alltid skall anses innefatta ohillighet. om 
elen som har drabbats av åliigganclet inte får ersiittning för sina nödvändiga 
kostnader. Denna uppfattning delas inte av hovriitten. Med hänsyn till att det 
här iir fråga om regler till skydd Cör enskildas riittssäkerhet hör hestiimmel
serna utformas så tydligt och klart som möjligt. Sra1e11s {Jl"is- och kanel/11ä11111d 

anser att en viss omredigering bö:: göras av de föreslagna ersiittningsbestiim
melserna. I de situationer då förfogandelagen kan komma att triicla i 
tilliimpning torde rnan böra utgå 'rån att en ganska omfattande prisreglering 
redan iir eller samtidigt blir genomförd. främst genom utförclancle av prisstopp 
resp. foststiillande av högstpriser. Härigenom kommer vad som i giillande 
lagstiftning betecknas som "taxepris'" -av utredningen beniimnt '"visst pris'" 
-att giilla inom stora områden. Med hiinsyn hiirtill synes det naturligt att vad 
man kallar normalfolien behandlas först. Som huvudregel bör enligt pris- och 
kartellniimnden anges att genom prisreglering gällande pris skall vara 
normgivande flir ersiittningen oc:1 sålunda utgöra '"taxepris'". Beteckningen 
"taxepris'" synes hiirvid vara att föredra framför elen av utredningen 
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föreslagna beteckningen visst pris. Efter huvudregeln bör sedan följa den 
alternutiva lösningen av ersiittningsfrågan innebärande att riksvärderings

niimnden eller lokal viirderingsniimnd som riksviirderingsniimnden bestiim
mer i samråd med pris- och kartellniimnden fastställer siirskilt taxcpris. 

Denna ut viig iir avsedd att begagnas i två huvudfall. Det ena fallet blir aktuellt 
på områden som inte omfattas av utfärdade prisregleringsbestiimmelser. 

exempelvis genom all regeringen eller pris- och kartellniimnden har undan
tagit vissa varor från ett utfi.irdat allmiint prisstopp. Att likstiilla med sådana 

icke prisreglerade varor iir varor och tjiinster för vilka prisstoppet visserligen 

giiller men som av olika skiil vållar svårigheter för priskomrollen. Det andra 

fallet giiller sådana ersiillningar. cliir visserligen ett taxepris föreligger i form 
av pris faststiillt av prismyndigheten eller på annat siitt, men där riksviirde

ringsniimnden eller lokal viirderingsniimnd finner siirskilda skiil att kräva en 

annan prissiittning. I sådant fall hör, diir så iir möjligt och praktiskt liimpligt, i 

enlighet med utredningens förslag samråd iiga rum mellan värderingsniimn

derna och pris- och kartellniimnden . .-LHS förutsiitter att crsiittning skall 
kunna utgå för att täcka anspråk som tredje man kan hat. ex. på grund av att 

ett förfogandebeslut innebär att ett avtalat arbete måste avbrytas. Swtens 

1·a11e11/äl/.wcrk understryker att ersiittningen måste grundas på återanskaff

ningspriset resp. marknadsviirdet vid tidpunkten för förfogandet. Niir det 

giiller utredningens följdsynpunkter på huvudregeln, nämligen att ersiittning 

inte skall utgå för indirekta skador eller förluster i samband med förfogande. 

iir det enligt vattenfallsverkets uppfattning oklart vad som i sammanhanget 

skulle kunna betraktas som indirekta skador eller förluster. Vad giiller 

elkraftområdet skulle den situationen kunna uppstå att för kraftproduktion 
lagrad olja "utsiitls" för förfogandebeslut och måste crsiittas med annat 

briinsle som både är dyrare att anskaffa och som medför högre produktions

kostnadcr för elkraften. Sådan förfogandeåtgärd kan också få som följd att 
kraftproduktion i en anliiggning måste ersiittas med produktion i andra 
anliiggningar i elkrafisystemet. vilka har högre produktionskostnader. Om 

resp. anliiggningar därjämte tillhör skilda iigare kompliceras ersiittnings
frågan ytterligare. Hiir exemplifierade konsekvenser av förfogandcåtgiirder 
kan enligt vattenfallsverkets mening inte rubriceras som indirekta skador. 
Verket förutsiittcr att kostnaderna härför betraktas som "nödviindiga 
kostnader" vilka skall crsiittas. Verket anser att det behövs en precisering av 

ek kostnader för vilka ersättning skall utgå i samband med förfogande. 

Utredningens förslag att inte i lagen ange vilken ridpunkr som bör vara 

avgörande vid bestämmande av ersättning har mött erinringar från några 

remissinstanser. Svea hol'rätt anser att frågan iir alltför viktig för att liimnas 

oreglerad. Åtminstone bör enligt hovriittens mening de grundliiggande 

principerna Wggas fast i lag. I samma riktning uttalar sig.f(irsmrets rario11ali

scri11gsi11sriru1 och o(jckris11äm11de11. 
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4.5 Övrigt 

Utredningens utformning av begreppet .fiirfiJgande har berörts av några 
remissinstanser. Fiirsvarers cil'i(Firml111i11g pekar på att i 4 ~ talas om 
förfogande över egendom och att i 6 ~anges att diirmed skall förstås också riitt 
att kriiva vissa tjiinster. vilka niirmare preciseras som verksamhet, tjänster 

och handriickning. I 28 och 30 ~~talas om egendom, åtgiird eller tjiinst som 
omti.1ttas av förfogande och i 33 ~ talas om tjiinst eller handriickning som 
avses i 6 ~. Civilförvaltningen ser det som angeläget att en såvitt möjligt 
enhetlig terminologi används och föreslår att i 4 ~anges att förfogande avser 
egendom och tjiinstcr. Vilka tjänster som avses kan närmare specificeras i 6 ~. 
Rik.1Viirderi11gs11ä11111den anser att utredningens utformning av begreppet 
"förfoga över" inte ger ett nöjaktigt uttryck för vad som iir avsett att giilla. I 
rckvisitionslagen beskrivs förfoganderiitten så att förnödenheter m. m. tar 
"utfordras". I allmiinna förfogandelagen anges i J ~att iigar.:: eller innehavare 
av förnödenhet skall "avstå" den .. t\vcn övriga paragrafer i sistnämnda lag iir 
uppbyggda så att någon förpliktas att göra eller tåla något. Den nu föreslagna 
lagstiftningen har i princip samma uppbyggnad. Innebörden av ett förfogan

debeslut torde vara att iigarc eller innehavare av egendom är skyldig att avstå 
eller tillhandahålla egendomen eller eljest vidta eller tåla viss åtgiird. Följer 
den enskilde inte förfogandeföreskriften kan han dömas till straff. varjämte 
egendomen kan tas i anspråk med tvång. Den skyldighet som åligger den 
enskilde med anledning av ett förfogandebeslut har inte uttryckligen angetts 
någonstans i utredningens lagförslag. Enligt riksviirderingsniirnnden synes så 

böra ske. Översrvrelscn .för ekonomisk! .fursvar konstaterar att utredningen i 
begreppet förfogande också lägger in en riitt att kriiva att iigaren eller 
innehavaren av en anliiggning utför de tjiinstcr som har samband med 
produktion av vissa slags förnödenheter inom ramen för hans normala 
verksamhet. I fråga om s. k. ers;ittningsvaror kan tillverkningen av dessa 
kanske inte alltid placeras in så att etc motsvarar en företagares normala 
verksamhet . . t\r produktionen a\· sådana varor förbcreclcl genom företags
planliiggning, synes emellertid forutsiittningarna för att ytterst kunna kriiva 
framtagning av varan med stöd c.v en fullmaktslag vara ostridiga. Översty
relsen iir tveksam om detta klart ;'ramgår av utredningens förslag. JO finner 
det tveksamt om utredningens förslag ger möjlighet att i ett beslut om 

förfogande över en anläggning föreskriva tjänstgöringsskyldighet för perso
nalen vid anläggningen utöver vad som följer av deras stiillning som anstiillda 
hos anliiggningens iigare. Om utredningen har avsett denna möjlighet. bör 
utredningens försl::ig förtycll ig::is. 

Vissa remissinstanser uttalar sig om rärdcri11gs11äm11demas sammansiitt
ning. Srca hol'räll anser att goda skiil talar för att iiven ordföranden i lokal 
viirderingsnämnd skall vara domare eller åtminstone j•Jrist. I samma riktning 
uttalar sig lä11ss1yrclse11 i Hallands län. Riksl'ärdcri11gs11äm11de11 anser att det iir 
liimpligt att bestiimmelserna all ledamot skall vara myndig och inte i 
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konkurstillstånd hålls samman och utformas i överensstiimmelse med 
motsvarande bestämmelser i 4 kap. I ~ rättegångsbalken. JO anser att man 
inte bör stiilla striingare krav för ledamotskap i viirderingsniimnd iin för 
valbarhet till niimndeman. 

I fråga om utredningens förslag till ansrarsbcstämmelser pekar Svea hovrätt 

på de svårigheter som kan uppstå vid en samordning av vite och straff genom 
att sanktionsformerna handliiggs av olika myndigheter. Hovriitten stiiller sig 
vidare tveksam till en så vittomfattande förverkanderegel som utredningen 
har föreslagit. Enligt hovriittens mening bör hithörande frågor överviigas 

ytterligare under det fortsatta lagstiftningsarbetet. Kam111arrii1tc11 i Giiteborg 

fäster uppmiirksamheten på att utredningens förslag till ansvarsbestäm
melser innebiir en avseviird straffskiirpning. Lii11sstyrclse11 i Giitehorgs och 

Bol111s län anser att giillande straffsatser för grova brott inte bör siinkas på siitt 
som utredningen har föreslagit. Betriiffande frågan att samma försumlighet 
kan bli föremål för såväl vites- som straffsanktion erinrar riksl'ärdcri11gs-

11äm11de11 om att denna konkurrensfråga behandlats vid tillkomsten av lagen 
(! 970:412) om otillbörlig marknadsföring och firmalagen ( 1974: 156). För att 

undvika stötande dubbelsanktioner har i dessa lagar föreskrivits att den som 
har övertriitt ett förelagt vitesförbud inte skall dömas till ansvar för giirning 
som omfattas av föreliigganclet. Enligt riksv:irderingsnämnclen bör det 
överviigas att föra in en motsvarande bestiimmelse i elen föreslagna 
förfogandelagen. SAF och S1•erigcs /11dustri/(irhu11d siitter i fråga om det inte iir 
tillriickligt att föreliigga vite i fråga om underlåtenhet att fullgöra uppgifts
skyldighet och att tillhandahålla affarshandlingar. Enligt dessa remissin
stanser finns inga motiv för elen skiirpning av husboncleansvaret som 
utredningens förslag innebiir. 

Bestiimmelsernas .fiirdclni11g på olika .tiir/'a1111i11gar kommenteras av några 
remissinstanser. Kammarrätten i Giitcborg anser att bestiimmelserna om 
muntlig förhandling och om riitt till ersiittning inte iir frågor som rör 
niimndernas interna verksamhet och diirför bör placeras i lagen och inte som 
utredningen har föreslagit i tilliimpmngsförfattningarna till lagen. Motsatt 
uppfattning har .tiirsvarets civi(/iin·alrning som finner att det iir önskviirt att 
hithörande bestiimmelser i större utstriickning iin som har förordats av 
utredningen förs från lagen till förfogandeförordningen och instruktio
nerna. 
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5 Föredraganden 

5.1 Allmänt 

72 

Vid krig eller krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden kan 

samhiillsintresset kräva alt myndigheterna gör eller underlåter nägot som 

inkräktar på eller begriinsar de rättigheter som under normala förhållanden 

tillkommer medborgarna, företag eller institutioner. Det ligger i sakens natur 

att sådana åtgärderofta måste beslutas snabbt för att få avsedd verkan. Redan 

av detta följer att riksdagens beslut inte kan avvaktas innan en sådan åtgiird 

vidtas hur önskviirt detta än i och för sig hade varit. Riksdagens inflytande på 

hithörande frågor måste dock säkerställas i största möjliga utsträckning. 

Detta har hitills skett på det siittet att riksdagen i fred har antagit lagar som 

skall användas i här avsedda situationer men som ger regeringen bemyndi

gande att besluta om att sätta lagarna i tillämpning. Vår administrativa 

försvarsberedskap bygger på dessa s. k. fullmaktslagar. 

I den nuvarande fullmaktslagstiftningen har inte gjorts någon klar 

gränsdragning mellan de olika slag av behov som skall tillgodoses. Vissa 

författningar är begränsade till militära behov. I lit hör först och friimst 

rekvisitionslagen (1942:583, ändrad senast 1971:610) som hartillkommit med 

konstitutionell grundval i 74 * 1809 års regeringsform. Enligt denna lag har 

regeringen tillagts befogenhet att under vissa förhållanden låta av kommuner 

och enskilda rekvirera förnödenheter och tjiinstbarheter, som kan finnas i 

orten och som behövs för att fylla sådana försvarsmaktens oundgängliga 

behov som inte kan tillgodoses på annat sätt med tillriicklig skyndsamhet. 

Regeringens befogenheter giiller från den dag då enligt beslut av regeringen 

och, om riksmöte inte pägår, riksdagen blivit inkallad, rikets l"örsvarsmakt 

eller någon del därav stlills på krigsfot. De slag av förnödenheter och 

Ljiinstbarheter som får tas i anspråk räknas i detalj upp i lagen. Den som avstår 

egendom är berättigad till ersättning. Ersättningen utgår efter taxa eller 

fastställs till beloppet av en särskilt inrättad lokal värderingsniimnd. FC\r 

överprövning av lokal värderingsniimnds beslut finns riksvärderings

niimnden som är gemensam för ~iela landet. 

Rent militära behov tillgodoses också genom beredskapsförfogandelagen 

( 1942:584, ändrad 1946:65). Den lagen täcker i stort sett samma område som 

rekvisitionslagen men är tillämplig i ett tidigare skede. Dess ändamål lir i 

första hand att under beredskap~:tillstånd, innan försvarsmakten ännu har 

stiillts på krigsfot, möjliggöra tvångsanskaffning av vissa förnödenheter för 

försvarsmaktens behov. Lagen kan emellertid tilliimpas iiven vid avveckling 

av tidigare anbefalld beredskap. Lagen ansluter niira till rekvisitionslagen. 

Rätten att förfoga över egendom iir dock inte lika vidsträckt enligt bercd

skapsförfogandelagen som enligt rekvisitionslagen. 

Vissa fullmaktslagar omfattar både militära och civila behov. Allmänna 

förfogandelagen ( 1954:279, ändrad senast 1975:700) giiller hela totalförsvaret. 

Dess räckvidd är emellertid bcgrii;1sad till åtgiirder som är nödviindiga för att 
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tillgodose rent försörjningspolitiska intressen. dvs. åtgiirder för att trygga 
civilbefolkningens försörjning och försvarets allmiinna behov. Denna 
begriinsning bör ses mot bakgrunden av att bestiimmclserna om avstilende av 
förnödenheter och om beslag i den tidigare förfogandelagen av år 1939 i några 
fall anviindes i prisreglerings- eller priskontrollsyl'ti.:, i valutapolitiskt eller 
sysselsiillningspolitiskt syfte eller för all göra det möjligt alt ta ut clearing
avgi fler som inte var behöv I iga från försörjningssynpunkt. I lär har s(llcdes en 

åtstramning skett så all allrniinna !Orfogandelagen har begriinsats till ett mull 
för riket eller befolkningen livsviktiga intressen (se prop. 1954:20 s. 49). 1 2 ~ 
anges som huvudregel att föreskrift om tillämpning av lagen får meddelas för 
att tillgodose behov av förnödenhet som erfordras för krigsbruk eller för 
ekonomisk försvarsberedskap eller som eljest iir av vikt för befolkningen eller 
produktionen. Dessutom kan fiireskrift meddelas om upplåtelse av egendom 
eller del diirav jiimtc inredning eller utrustning och om iindring eller 
förflyttning av inredningen eller utrustningen, allt för att bereda tjänstelokal 
åt offentlig myndighet eller för annat liknande iindamål. Vidare kan föreskrift 
om transporter för statens räkning meddelas för annat iindamål av betydelse 
för det allmänna än nyss är sagt. 

Allmiinna förfogandelagen iir avsedd att tillämpas i krig eller vid krigsfara 

som riket befinner sig i men iivcn vid knapphet eller betydande fara för 
knapphet inom riket på förnödenheter av den art som omfattas av 
nyssniimnda huvudregel. I sistniimnda fall skall emellertid knappheten eller 
faran för knapphet ha uppkommit till följd av krig som riket bel'unnit sig i eller 
krig mellan friimmande makter eller annan utom riket intriilfod utomor
dentlig hiindclse. 1\ ven en annan begriinsning finns emellertid för detta fall. 
Förordnande om tillUmpning av lagen far därvid meddelas endast för alt 
tillgodose behovet av sådan förnödenhet betriiffande vilken knapphet eller 
hetyclancle fara för knapphet har uppst{11t till föl.id av h;indelse som nyss 
angavs. Reglerna om ersiittning i allmiinna förfogandelagen anknyter till 
reglerna i fekvisitionslagen. 

Civillorsvarcts behov av forfoganderiitt tillgodoses genom besGmmelser i 
8 kap. civilförsvarslagen ( 1960:74. omtryckt 1975:712. iinclrad senast 
1977:203). I 68 ~ges huvudregeln alt civilförsvarschef och liinsstyrelse under 
civilförsvarsberedskap får ta i anspråk viss närmare angiven egendom, som 
innehas av annan Un staten, om det kriivs för att statlig civilförsvarsuppgift 
skall kunna fullgöras och överenskommelse om egendomens avstående inte 
kan triiffas tillriickligt skyndsamt. Kommun har en begriinsad förfoganderiitt 
betriiffande egendom. som linns inom kommunen. Den riitten kan såvitt 
gäller utförande av byggnadsanordning utnyttjas också under tid då civilför

svarsberedskap inte är anbefalld men då endast utövas av liinsstyrelsen. 
Civilförsvarslagen innehåller ett flertal bestiimmelser. som svarar mot 

reglerna i rekvisitions- och förfogandelagarna. men i lagen ing[1r ocksii en del 
bestiimmclser som iir specilika för civilforsvaret. Enligt lagens ordalydelse 

innebiir ett förfogande all egendom tas i anspråk. Det iir s:ilcclcs inte möjligt 
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att med stöd av civilförsvarslagen o:xempelvis åliigga en enskild att tillverka 
eller bereda vissa produkter. Genom kombination av förfoganderätt över 
t. ex. motorfordon och civilförsvar~.plikt enligt 12 ~I mom. civilförsvarslagen 
kan dock en enskild fordonsiigare åliiggas att utföra transporter. 

NUr det gäller att bestämma ersiittning vid förfogande enligt civilförsvars
lagen anviinds tvä olika system bernende pä om förfogandet görs under 
civilförsvarsberedskap eller under annan tid. Råder civilfrirsvarsberedskap 
tilliimpas revisitionslagens ersiittni 1gsregler medan i annat fall ersiittningen 
bestiims med tifömpning av expropriationslagen ( 1972:719. iindrad senast 
1976:46!. 

Inom verksarnhetsomrädet för kommunal beredskap m. m. giiller lagen 
( 1964:64) om skyldighet att uppi äta inkvarteringsbostad i krig m. m., som 
under nägot olika förutsiittningar kan triida i tillämpning i krig eller vid 
krigsfarn vari riket belinner sig eller, om bostiider har förstörts i större 

omfattning, under krig vari riket har varit. Enligt 2 * lagen iir iigare eller 
innehavare av byggnad eller del cföav vid tilliimpning av lagen skyldig att för 
inkvartering upplåta bostad, sor:1 civilförsvarsmyndighet eller i lagen 
( 1964:63) om kommunal beredskap (omtryckt 1977:417) angiven beredskaps

niimncl ~mvisat för sådant iindamål. Om iigare eller innehavare av byggnad 

eller del cfarav viigrar att upplåta irikvarteringsbostad enligt 2 * och inkvar
tering inte kan komma till stånd med tilliimpning av civilförsvarets 

förfoganderätt. iiger beredskapsniinmden enligt 3 * förelägga iigaren eller 
innehavaren att uppläta inkvarteringsbostaden,eventuellt med utsiittande av 
vite för underlåtenhet att riitta sig efter föreliiggandet. I sista hand kan 
Hinsstyrclsen förordna om handriickning. för upplåtelse av inkvarterings
bostad iir inkvarteringsviirden beriittigad till skiilig ersiittning av den 
inkvarterade i den mån inte ersiitrning utgår av statsmedel. 

Enligt krigssjukvårdslagen (195.3:688. omtryckt 1966:52. iindracl senast 
1971: 1112) skall den allmiint civih1 hiilso- och sjukvården samt den civila 
vetcriniirverksamheten i krig eller ·.:id krigsfara. vari riket befinner sig. eller 
niir det påkallas av andra utomordentliga förhållanden omorganiseras enligt 
siirskilda bestämmelser av regeringen så att niimnda verksamhetsgrenar 
motsvarar de fordringar som i ett si1dant liige stiills på dem. Niir lagen under 
sådana förhållanden tilliimpas skall allmänna förfogandelagen gälla för att 
tillgodose det allmänt civila medic.nalviisendets och det civila veteriniirvii

sendets behov av förnödenheter o.:h detta utan hinder av vad i allmiinna 
förfogandelagen finns föreskrivet om förutsiittningarna för sistniimnda lags 

tilliimpning. 
Inom försörjningsviisendet giillcr lagen ( 1961 :655) om undanförsel och 

förstöring (iindrad 1964:21 h Enligt denna lag fär regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestiimmer vid krig eller krigsfara, vari riket 

befinner sig. besluta att egendom a"· betydelse för försvaret eller folkforsörj
ningen eller eljest för det allmiinna skall !"öras rr~111 den plats diir den finns till 
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annan förvaringsplats (undanförsel). Sådant beslut ffir också avse förflyttning 
av viss industriell eller annan verksamhet av betydelse som nyss sagts. Syftet 
med ätgiirden iir att förhindra att s{1dan egendom eller verksamhet genom 
krigshandlingar förstörs eller på annat siitt gär förlorad eller att nå en frän 
bcredskapssynpunkt mer iindamålsenlig geogralisk fördelning av egen

domen eller verksamheten. 
Påkallas i annat fall av utomordentliga förhällanden undanförsel för nyss 

angivna iindamål. får regeringen besluta om detta med riksdagens 

samtycke. 
Föreligger triingande fara för att egendom av sådan beskaffenhet. att 

fiendens innehav diirav skulle underliitta hans krigsanstriingningar viisent
ligt. skall folla i fiendens hand och möter hinder mot undanförsel av 
egendomen. rnr enligt 5 ~ regeringen eller myndighet som regeringen 

bestiimmer foreskriva. att egendomen skall fiirstiiras eller eljest siittas ur 
brukbart skick (förstöring). 

Har beslut om undanförsel eller förstöring meddelats, giiller enligt 7 ~att 
myndighet som regeringen bestiimmer fär ta i anspräk markomräden. 

byggnader. utrymmen. transportmedel och materiel samt vad som i övrigt 
kan linnas erforderligt för all fullgöra uppgift enligt lagen. Diirvid skall 
hestiimmelserna i allmiinna förfogandelagen tifömpas. 

En särställning intar lagen ( 1932:242) om skyldighet i vissa fall att 
tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov. Denna lag 
giiller iiven i fredstid. men för dess tilliimpning förutsiitts att polisstyrka dras 
samman får att uppriitthålla ordningen. Linsstyrelsen tar i sådant fall. om det 
påkallas av särskilda skiil. förordna att iigare och innehavare av förnödenhe
ter. transportmedel. rum för personal. hiistar. fordon och annat. som 
oundgiingligen behövs för polisverksamhetens uppehållande och inte med 
tillriicklig skyndsamhet kan anskaffas på annat siitt. skall vara skyldiga att på 
anfordran av polischclcn i orten eller annat av tunsstyrelsen bestiimt 
polisbefiil mot full ersättning tillhandahålla vad som sålunda behövs. Vid 
meddelande av sådant förordnande skall anges den ort och den tid. for vilken 
förordnandet gäller. 

I fullmaktslagstiftningen har vidare en skiljelinje dragits mellan ä ena sidan 
bestiimmelser som reglerar förfoganderiitten samt cliirmed sammanhiingande 
spörsmål och å andra sidan bcstiimmelser om ransonering och niirliggande 
frf1gor. 

Till sistniimnda komplex hör allmiinna ransonerings lagen ( 1954:280. 

iinclrad senast 1975:701 l. Förutsiittningarna för att denna lag skall tilliimpas iir 

desamma som giiller i fråga om allmiinna förfogandelagen. En siirskild regel 
finns dock i ransoneringslagen för br[tdskande fall. För att miijliggiira en av 
förhållandena påkallad hushållning med förnödenhet. som behövs för 
krigsbruk eller för ekonomisk försvarsberedskap eller som annars iir av vikt 
fOr befolkningen eller produktionen. får regeringen enligt lagen meddela vissa 
slags fåreskritier om reglering a\' handel m. m. För att utjiimna priserna pt1 
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förnödenheter av samma eller likartat slag eller for att tillgodose behov a\' 
vissa IOrnödenheter !Itr regeringen besluta om siirskilda avgifter och bidrag 
(clearingavgift. clearingbidrag, prisutjämningsavgift). Lagen innehåller iiven 

bestlimmelser om inlösen i vissa fall av föm\d av viss förnödenhet. om 

ransoneringsbevis och om uppgiftsskyldighet m. m. 

Till den grupp av bestiimmelse.~ som hiir berörs hör också oljekrislagen 

( 1975: 197). som har tillkommit för att siikerstiilla fullll'iljandet av Sveriges 

ätagande enligt avtalet om ett int<~rnationellt energiprogram. Oljekrislagen 

inneh~tller siirskilda förfoganderegl.::r. I fråga om bestiimmande av ersiittning 

hiinvisas till allmiinna förfogandelagen. Oljekrislagen iir inte konstruerad 

som en fullmaktslag vad giiller förfoganderiitten. 

Som framgt1r av vad jag nu har anfört förekommer bestiimmelser om 

rekvisition och fö1fogande i ett stwt antal författningar. I !lera sammanhang 

har framhällits att hela komplexet av hestiimmelser. som avser inte bara 

försvarsmaktens utan ocksä i {1t~;killiga hiinseenden civila myndigheters 

behov, borde bli föremål för en gi-undlig överarbetning. För att göra detta 

arhete tillsattes 196 7 års rekvisitions- och förfogandeutredning ( Fö 1968: 19). 
Utredningen har avgett betiinkandet (SOU 1975:65) Förfogandelagstift

ningen. 
t:tredningsuppdraget har haft visst samband med arbetet p{1 den nya 

regeringsformen. I 74 ~ 1809 t1rs regeringsform fanns bcstiimmelscr som 

rörde den militiira rt:kvisitionsriittt:n. Förfoganderiitten i övrigt har diiremot 
byggt pä lagstiftning. som har tillk·:rn1mit genom saml'i.illt beslut av regering 

och riksdag. 

Genom 13 kap. 6 ~regeringsformen (RF) har nu skapats en konstitutionell 

grundval för förfogandelagstiftning. Lagrummet avser de fall då riket 
befinner sig i krig eller krigsfara dler då det råder sådana utomordentliga 
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har 
befunnit sig. Däremot omfattar lagrummet inte utomordentliga förhållanden 
som har annan orsak. S. k. fredskriser, dvs. lägen då allvarliga störningar 
inom mrsörjningsviktiga varuomrMen har uppstätt utan att det iir krig eller 
krigsfara i vår nära omvärld - t. ex. oljekrisen vintern 1973-74- faller således 

utanför lagrummets räckvidd. För att finna stöd för vissa bestämmelser 

exempelvis i allmiinna ransoneringslagen och allmänna prisregleringslagen 

får man diirför gå till de regler orn delegation som finns i RF:s allmiinna 

normgivningskapitcl (8 kap.). 
Utredningt:ns förslag till förfogandelagstiftning utgär frän bestiimmelserna 

i 13 kap. 6 ~ RF. Utredningen har niirmast sett som sin uppgift att, utan att 

föreslä mera genomgripande sakliga iindringar. liigga fram förslag som syftar 

till en koncentration och förenklirg a\' före\arancle förfottningskomplex. 

Utredningens förslag innehiir att de grundliiggancle reglerna i den nuva

ramk L'E:ntrala lagstiftningen om rekvisition och förfogande samlas i en lag, 

som utredningen beniimner förfogandelagen. I samband diirmed föreslås att 

rekvisitionslagen. bereclskapsförfogandelagen och allmiinna förfogandelagen 
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upphiivs. Utredningen l"öreslår vidare att 8 kap. civilförsvarslagen. som 
reglerar förfoganderiitten för civilförsvarets behov, anpassas till den före

slagna förfogandelagen. 
Utredningens förslag har i stort vunnit allmän anslutning vid remissbe

handlingen. Flertalet remissinstanser tillstyrker i huvudsak förslaget eller 
anför att de inte har några principiella erinringar mot det. Även jag anser att 

betiinkandet iir väl iignat att liiggas till grund för lagstiftning. Jag kommer i det 

följande att behandla viktigare avsnitt i utredningsförslaget. Vissa frågor 

kommer jag att beröra i specialmotiveringen. 

5.2 En gemensam förfogandelag 

En fråga som utredningen ingäende diskuterar iir hur långt en koncentra

tion av den vittförgrenade och komplicerade fiirfogandelagstiftningen skall 

drivas. Utredningen har för sin del utgått från att den griinsdragning skall 
bestå som redan tidigare har gjorts mellan förfogandelagstiftningen, å ena 

sidan. och det komplex av bestiimmelser som reglerar ransonering. prisre

glering och närliggande frågor, å andra sidan. 

I fråga om förfogandebestiimmclserna i lagen om skyldighet i vissa fall att 

tillhandahålla förnödenheter 111. m. fiir ordningsmaktens behov finner utred
ningen att dessa bestiimmelser såviil i fråga om syftet som betriiffande 

förutsiittningarna för lagens tilliimpning skiljer sig frim övriga förfogandela

gar. Siirskilt pekar utredningen på att lagen giiller iiven i fredstid. Den kan 

alltsä betraktas som relativt fristående. Utredningen anser att det inte finns 
tillriicklig anledning att föra samman denna lags bestiimmclser med förlogan

delagstiftningen i övrigt. 

Lagen om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m. m. tillkom år 

1964 i samband med att de uppgifter inom totalförsvarc:t som skall fullgöras 
av kommunerna och som inte iir specialreglerade i siirskild lagstiftning 
fastlades i lagen om kommunal beredskap. I samband med tillkomsten av 
lagen antlirdes att frågan om tillhandahållande av inkvarteringsbostad inte 
borde lösas genom forfoganderiitt. Den siirskilcla lagens speciella karaktiir och 
dess samhörighet med lagstiftningen om kommunal beredskap talar enligt 
utredningens mening mot att bryta ut lagen eller någon del av elen ur dess 
nuvarande sammanhang. 

I fråga om behovet av förfoganderiitt för sjukvårdsiindamäl konstaterar 

utredningen att detta tidigare tillgodosågs genom 1939 års förfogandelag. I 

samband med tillkomsten av allmiinna förfogandelagen uttalades (prop. 

1954:20 s. 179) att det inte var tillraclligt att belasta krigssjukvårdslagen med 

utförliga bestiimmclser om forfogande. I stiillet valdes den lösningen att i 

krigssjukvardslagen infördes en bestiimmelse av innebörd att. oavsc:tt vad 

allmiinna förfogandelagen inneh[1llcr om förutsiittningarna för dess tilliimp

ning. skall den i erforderliga delar giilla for att tillgodose behov som avses i 

krigssjukvårclslagen. d:1 sistniimnda lag iir i tilliimpning. l!tredningen !inner 
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inga skiil att föreslå någon iindring i detta hiinseemlc. 
Lagen om undanförsel och förstöring utfärdades är 1961. Niir förslaget 

Wmnades till riksdagen anfördes (prop. 1961:202 s. 20J att siirskilda förfo

ganderiittshestiimmelser behövdes för att genomföra undanförsel och förstö
ring. Visserligen kunde i vissa liigen allmänna förfogandelagen förutsiittas 
vara i tilliimpning och således möjliggöra ianspråktaganden iiven för hiir 
avsett iindamål. Emellertid var alt miirka att förfogandelagstiftningen inte 
tiickte hela undanförselområdet-:.1rkivalier, kulturhistoriska föremål etc. föll 
exempelvis utanför - och dessutom var det synnerligen önskviirt att 
undanförsel kunde ske redan innan heredskapslagarna i övrigt satts i 
tillämpning. Enligt utredningens mening iir de skiil som anfördes år 1961 

alltjiimt biirande. Någon anledning att gå ifrån den ordning som då infördes 
finner utredningen alltså inte. 

Vad angår bestiimmelserna om förfoganderiitt för civilförsvarets behov 
konstaterar utredningen att de i stor utstriickning håde formellt och reellt nära 
stämmer överens med motsvarande regler i rekvisitions- och förfogandela
garna. Utredningen föreslår därför att en koppling görs till civillorsvarslagen 
på det sättet att i civilförsvarslager anges att förfogandelagen giillcr i fråga om 
förfogande för fullgörande av stat I ig civilförsvarsuppgift, om inte annat anges 
i civilfcirsvarslagen. 

Behovet av fcirfoganderiitt vid ransonering bör enligt utredningen tillgo
doses genom att en föreskrift motsvarande 7 a ~ krigssjukvårdslagen tas in i 
ransoneringslagen. Härigenom skulle en förfoganderiitt enligt ransonerings
lagcn lösgöras från de strängare förutsiittningarna eniigt förfogandelagen 
utan att de omfattande reglerna 0111 mrfoganderiittens innebörd 111. 111. i 

sistniimnda lag behöver upprepas i ransoneringslagen. 
Utredningens överviiganden om samordningen av förfogandelagstifi

ningen godtas eller liin1nas utan erinran av Oertalct remissinstanser. Svea 
hovrätt anser d(xk att det skulle ha varit värdefullt om utredningen mera 
ingående hade belyst möjligheterna av en ytterligare samordning. 

Också jag kan ansluta mig till wtredningens ståndpunkt i den behandlade 
fr{1gan. Jag vill siirskilt stryka under utredningens uttalande att endast 
försörjningspolitiska intressen bör fä tillgodoses inom ramen för förf"ogan

delagen. Det inneb~ir att förfogan.Jc ti1r omfatta endast egendom som iir av 
vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen. Till griinsdmgningen mellan 

förfogandelagstiftningen och ran:>oneringslagstifiningen iiterkommer jag i 
f"öljande avsnitt. 

5.3 Villkor för lagens tillämpnin~ 

Enligt RF skall f"öreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det 
allm~inna som giiller äligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 
enskildas personliga elkr ekonomiska förhällanden meddelas genom lag (8 
kap. 3 ~).Till sådana föreskrifter hiinförs bl. a. föreskrifter om rekvisition och 
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annat sädant förfogande. Enligt RF giiller vidare att varje medborgare skall 

vara tillfiirsiikrad ersättning enligt grunder som bcstiims i lag för det fall att 

hans egendom tas i anspräk genom expropriation eller annat sådant 

förli:igande. Lag stiftas av riksdagen ensam. Niir det uttryckligen anges i RF 

kan riksdagen lämna ifrån sig sin normgivningskompetens. I I 3 kap. 6 ~ RF 

föreskrivs att regeringen i vissa angivna fall med stöd av bemyndigande i lag 

kan genom förordning meddela sådana föreskrifter i visst iimne som enligt 

grundlag skall meddelas genom lag. Oe fall som anges i paragrafen iir om riket 

iir i krig eller krigs fara eller om det räder sådana utomordentliga forhällanden 

som iir för,rnledda av krig eller av krigs fara som riket har befunnit sig i. Enligt 

paragrafen kan regeringen vidare med stöd av bemyndigande i lag genom 

förordning bestiimma att i lag meddelad föreskrift om rekvisition eller annat 

sädant förfogande skall börja eller upphöra att tilliimpas, om det behövs med 

hiinsyn till försvarsberedskapen. I lag med bemyndigande av det hiir slaget 

skall noga anges under vilka förutslittningar bemyndigandet får utnyttjas. 

Utredningens förslag till förfogandelag utgär frc°m bestiimmelserna i I 3 kap. 

6 ~ RF. Det innebiir att tilliimpningsområdet har begriinsats till de fall som 

avhandlas dlir. Tilliimpningsomr{1det har således gjorts sniivare iin 0111r{1det 

för allmiinna förfogandelagen. Utredningen f<:ireslår s{ilunda att lagen skall 

kunna siittas i tilliimpning, då riket befinner sig i krig eller krigsfora eller då 

sådana utomordentliga förhållanden råder som :ir föranledda av krig eller av 

krigsfara som riket har befunnit sig i. 

Utanför det föreslagna tilliimpningsområdet folier alltså sådana utomor

dentliga förhållanden som har annan orsak. Lagen skall dock kunna sättas i 

tilliimpning om regeringen - utan att krigsfara dder - lin ner det nödviindigt 

med hiinsyn till försvarsberedskapen. Sistniimnda fall avser elen situation då 

viirnpliktiga inkallas till tjiinstgöring med stöd av 27 ~ 2 mom. eller 28 ~ l 

mom. viirnpliktslagen (1941:967. omtryckt 1969:378. 27 ~ 2 mom. och 28 ~ 1 
mom. iindrade senast 1975:555). Bestiimmelsen i 28 ~ I mom. niimnda lag 

innebär att regeringen får inkalla till t_iiinstgöring samtliga viirnpliktiga eller 

viirnpliktiga till behövligt antal. niir rikets försvar eller dess siikerhet annars 

kriivcr det. Enligt 27 ~ 2 mom. viirnpliktslagcn kan drnpliktig åliiggas att 

fullgöra en eller flera beredskapsövningar, om regeringen !inner det nödviin

digt med hiinsyn till krigsheredskapen. Enligt utredningen fflr man anta att 

det kan finnas ett visst behov av förfoganderiitt vid inkallelse till beredskaps

övning. Förutsiittningarna for tilliimpning av bemyndigandelagstiftning 

enligt 13 kap. 6 ~ omfattar också det fallet. De behov som skall tillgodoses 

med förfogande i hiir avsedda situationer iir friimst de behov som de inkallade 

förbanden har. Utredningen menar emellertid att man också får förutse att 

lägen som iir likartade med de hiir avsedda kan uppstå utan att någon direkt 

koppling till den personella försvarsberedskapen föreligger. Utredningen 

syftar på liigen. då försvarsberedskapen kriiver ianspräktagande exempelvis 

av mark för brådskande hefastningsarbeten eller av byggnader for tillgodo

seende av Jokalber.ov som kan viintas uppkomma vid förestående omgrup-
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peringar. Enligt utredningen f'öreligger knappast anledning all fr{rn den 
synpunkt som nu iir i fråga göra skillnad mellan fall av det ena eller andra 
slaget. 

I fråga om lagens tilliimpning under utomordentliga förhållanden anser 
utrednil'lgen att formuleringen f;er en vidstriickt ram för att utnyttja ett 
bemyndigande. Enligt utredningens mening måste en bestiimmelse som iir 
avsedd för ett sådant Wge niirmare preciseras med beaktande av 13 kap. 6 ~ 

andra stycket Rr, som enligt vad som nyss angavs föreskriver att i lag med 
bemyndigande av det här slaget noga skall anges under vilka förutsiittningar 
bemyndigandet får utnyttjas. Enligt utredningen bör bestämmelsen därffa 
begriinsas till knapphetsliigen av det slag som beskrivs i I ~ tredje stycket 
allmiinna förfogandelagen. Della lagrum avser enligt sin ordalydelse 

knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på förnödenhet som 
behövs förkrigsbruk eller för ekonomisk försvarsberedskap eller som eljest är 
av vikt för befolkningen eller produktionen. Utredningen föreslår i samman
hanget en förenkling. Det ekonomiska försvaret ingår i totalförsvaret. Det 
ekonomiska försvarets uppgift iir att bidra till att trygga vår försö1jning, om 
vårt land blir hiinvisat till egna försörjningsresurser på grund av konOikter i 
vår omviirld. Som exempel på vad som hör till det ekonomiska försvaret 
niimns i detta sammanhang livsmedelsförsörjningen, industriproduktionen, 
energiförsörjningen och transporterna. I anslutning till cJen sålunda uttalade 
målsättningen anser utredningen all de förutsiillningar under vilka bemyn
digandet får utnyttjas kan niirmare anges så all det genom utomordentliga 
förhållanden skall ha uppkommit knapphet eller betydande fara för knapphet 
inom riket på ftirnödcnheter av vikt för totalförsvaret. L:n ytterligare 
skiirpning av de uppstiillda kraven ligger i att utredningen töreslår att 
förfogande skall rn ske endast om totalförsvarets ofrånkomliga behov inte 
utan oWgenhet kan tillgodoses på .mnat siitt. Detta villkor hänför sig dock inte 
till förutsiillningarna för att bemyndigandet skall få utnyttjas. 

Utredningens förslag till utformning av villkoren för lagens tilliimpning har 
miitt erinringar från några remiss instanser. Kammarriitten i Göteborg anser 
att det inte iir helt tillfreclsstiillande att lagtexten inte anger i vilka situationer 
hänsynen till fcirsvarsbereclskapen gör det möjligt att förordna om ti!Wmp
ning av lagen. Komme:rskollegium framhåller att frågan om de förutsiill

ningar under vilka hemyndigandet l'år utnyttjas iir av central betydelse och 
anser att villkoret "nödvändigt ;11ed hiinsyn till fcirsvarsberedskapen" ger 
möjlighet till en alltför vid tilliimrning av lagen. Av utredningsbetiinkandet 

kan inte direkt utliisas om "fiirsvarsberedskapen" endast avser den beredskap 
som försvarsmakten svarar för eller om t. ex. den ekonomiska försvarsbe
redskapen inkluderas. Enligt kollegiets mening behövs ett förtyclligande i 
detta avseende. Liinsstyrelsen i Göteborgs och Bohus liin konstaterar att 

utredningens förslag inte innehäller något angivande av förutsiittningarna för 
utnyttjandet av bemyndigandet utöver vad som följer av 13 kap. 6 ~ RF. 
Detta iir betiinkligt från riittssiikerhetssynpunkt. Vidare efterlyser liinssty-
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relsen ett klarliiggande av behovet av förfoganderiitt utanför tilWmpnings
området för 13 kap. 6 ~ RF. 

Jag delar i allt väsentligt utredningens uppfattning om när lagen skall få 
sättas i tillämpning. Det är från rättssäkerhetssynpunkt angeläget att ramen 
för en bemyndigandelagstiftning inte görs vidare 1in omstiindigheterna 

kräver. Den naturliga utgångspunkten för fastställande av en sådan ram utgör 
- som utredningen också har funnit - 13 kap. 6 ~ RF. Utanför det föreslagna 
tilHimpningsområdet bör alltså falla sådana utomordentliga förhållanden som 
har annan orsak än krig eller krigsfara. Detta innebär en inskränkning i 
jämförelse med allmänna förfogandelagens tillämpningsområde. En följd 
härav blir att man i en bristsituation som inte har sin grund i krig eller 
krigsfara får finna stöd i annan lag än förfogandelagen för åtgärder som 
innebär att egendom fråntas enskilda. Sådana åtgärder kan behöva vidtas för 
att bl. a. genomföra en ransonering. Också i andra fall. t. ex. vid naturkata

strofer. kan finnas behov av att tillgripa förfogande. Mot den bakgrunden kan 
det sättas i fråga - vilket också har gjorts under remissbehandlingen -om inte 

tillämpningsområdet för den föreslagna förfogandelagen bör utvidgas till att 
omfatta också nyss angivna situationer. 

När det giiller förfoganderätt vid ransonering har ransoneringslagsutred
ningen (H 1974:02) i betänkandet (Os H 1975:3) Ny ransoneringslag funnit att 

det föreligger behov av sådan rätt vid ransonering. Också rekvisitions- och 
förfogandeutredningen har förutsatt att ett effektivt genomförande av en 
ransonering kriiver förfoganderiitt. 

För egen del vill jag anföra följande. Som jag redan har framhållit bör en 
lagstiftning som liimnar regeringen fullmakt att ingripa i enskilda medbor
gares riittigheter ges ett så snävt tilHimpningsområde som möjligt. En 
lagstiftning som är avsedd för krig och beredskap bör därför inte inrymma 

fullmakter som kan utnyttjas i fredstid. Behovet av fullmakt för regeringen 
att besluta om förfogande vid freclsticla ransonering bör tillgodoses inom 
ramen för ransoneringslagstiftningen. Om i fredstid skulle uppkomma andra 
behov av förfogande. torde i regel linnas tid för en riksdagsbehanclling av 
frägan om vilka åtgiircler som kan behövas. Skulle så inte vara fallet. t. ex. vid 
en naturkatastrof av stor omfattning. har man anledning att riikna med att 
myndigheterna utan stöd av en förfogandelagstiftning får tillgång till den 
egendom som behövs för att mildra katastrofens verkningar. 

Jag vill tillägga att frågan om förfoganderiitt vid ransonering och om 
anpassningen av oljekris lagen till elen föreslagna förfogandelagen tas upp i det 

lagstiftningsärencle om förslag till ransoneringslag m. m. som chefen för 

handelsdepartementet inom kort kommer att anmiila för regeringen. 
I likhet med några remissinstanser anser jag att utredningen på en punkt 

inte har varit tillriickligt precis niir det gäller villkoren för lagens tilliimplighet. 
Utredningen har således gett regeringen möjlighet att utnyttja bemyndi
gandet niir regeringen finner det nödviindigt med hänsyn till försvarsbered
skapen. Jag anser att det kriivs en precisering av lagen på den här punkten. 

6 Riksdagen /977178. I s(lm/. Nr 72 
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Som utredningen har anfört [ir de behov som skall tillgodoses med 
bestämmelsen friimst behoven hos de förband som kallas in med stöd av 27 ~ 
2 mom. eller 28 ~ I mom. värnpliktslagen. Jag förordar därför att som villkor 
för lagens tillämpning i det fall som här åsyftas föreskrivs att det befinns 
nödvändigt att med hänsyn till försvarsberedskapen inkalla värnpliktiga till 
tjänstgöring med stöd av något av de nyss angivna lagrummen. 

5.4 Ersättningsreglerna 

Utredningen föreslår inte någ:~a sakliga iindringar av ersiittningsreglerna 
utan inskriinker sig här till att föreslå förenklingar. 

Vad först giillerjiir/arande1 föreslår utredningen att beslut om ersättning 

enligt t<lXa som meddelas av annan myndighet iin lokal viirderingsniimnd 
skall kunna överklagas hos riksviirderingsniimnden. Enligt nu giillande 
bestiimmelser överklagas sådan1 beslut enligt rek visitionslagen hos lokal 
viirderingsniimnd medan beslut enligt allmiinna förfogandelagen överklagas 
hos riksviircleringsniimnclen. 

Utredningens förslag i den hiir jelen har fått ett blandat mottagande under 
remissbehandlingen. Sålunda stt:ller sig riksviirderingsniimnden avvisande 
till förslaget. Nämnden förutser al.l antalet överklagningar kan bli många. Att 
belasta den högsta värderingsmyndigheten med att som andra instans avgöra 
mål av det hiir slaget kan befaras i hög grad snedvrida arbetet hos 
riksviirderingsnämnden. som i ett sådant läge rimligen måste iigna all sin 
kraft åt iirenden av mera kvalificerad natur. Riksviirderingsnämnden förordar 
bestiimt. att lokal viirdcringsniimnd behålls som andra instans hctriiffande 
ersättningar efter taxa vid iansprttklaganden som enligt nu gällande ordning 
sker med stöd av rekvisitionslagen. Med hänsyn till de varierande förhållan
dena inom övriga delar av förfogandeområdet anser riksviirderingsniimnden. 
att den skulle kunna behållas scm andra instans vid förfoganden i övrigt. 
Riksvlirderingsniimnden stmler sig inte heller fr~immande inför ett förbud 
mot fullföljd av talan mot lokal värderingsnämnds beslut i dessa ärenden. 

Jag anser att riksvärderingsnärnndens invändningar förtjänar beaktande. 
De ärenden som nu avses är i regel av enkelt slag och gäller endast frågan 
huruvida den myndighet som bestämt ersättningen har tillämpat taxan på ett 

riktigt sätt. Jag anser därför att beslut om ersättning enligt taxa av annan 
myndighet än lokal värderingsnämnd bör överklagas till lokal viirderings
nämnd. Några egentliga skiil att i det här sammanhanget skilja mellan beslut 

av myndighet inom försvarsmak':en och annan myndighet finns enligt min 

mening inte. 
Riksviirderingsniimnden har också satt i fråga om besvär skall la anföras 

mot lobl viirderingsniimnds beslut i överklagat iirende. Som jag nyss angav 
är ärenden av det här slaget inte siirskilt invecklade. Något större behov av att 
bringa sådana ärenden under riksviirderingsniimndens prövning borde diirför 

inte föreligga. Till detta kommer att enskild sakiigare. som menar att den av 
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myndigheten med tilliimpning av taxan bestiimda ersiittningen är obillig, har 

möjlighet att direkt hos riksvärderingsnämnden påkalla prövning av ersätt

ningsfrågan. Jag anser diirför att förbud bör införas mot att fullfölja talan mot 

lokal värderingsniimnds beslut i iirende som har överklagats till niimnden. 

Beslutar diiremot lokal värderingsniimnd om ersiittning enligt taxa som första 

instans bör beslutet kunna överklagas hos riksvärderingsnämnden. 

1 fråga om ersättningsgrunderna förordar utredningen inte några mera 

viisentliga iindringar i de regler som nu giiller. Inte heller jag finner att det 

behövs någon ändring av de grunder som nu tilliimpas i fråga om 

bestämmande av ersättning vid rekvisition och förfogande. Med anledning av 

påpekanden under remissbehandlingen bör vissa detaljusteringar övervägas. 

Jag återkommer till detta i specialmotiveringen. 

Utredningen har särskilt tagit upp frågan om vilken 1idp1111k1 som bör vara 

avgörande vid bestiimmande av ersättning. Utredningen anser att det är 

önskvärt att åstadkomma en avsevärd förenkling av de nu gällande, 

omständliga reglerna. Enligt utredningen innebär de nuvarande reglerna med 

ett förenklat synsätt att man beträlTande förnödenheter tar sikte på den 

tidpunkt, när viss förnödenhet som skall avstås tas i anspråk här i riket eller 

inom visst område i riket i så berett skick som krävs för att den skall kunna 

användas för det avsedda ändamålet. För sådana fall när förnödenheten redan 

från början föreligger i färdigt skick. innebär det knappast någon avvikelse 

från huvudregeln om man anger den aktuella tidpunkten som den, när 

föreskrift om avstående av förnödenheten meddelas. 1 fråga om utförande av 

tjiinst förefaller det naturligt att anknyta till den tidpunkt då tjänsten utförs. 

Det kunde ligga nära till hands att i lagen ge en allmän regel beträlTande den 

avgörande tidpunkten. Enligt utredningens mening ligger emellertid här 

angivna principer i sakens natur. Utredningen anser därför att det knappast 

kan vara nödvändigt att slå fast dem i en uttrycklig lagregel. 

Svea hovriitt, försvarets rationaliseringsinstitut och oljekrisniimnden anser 

att de av utredningen angivna principerna för bestiimmande av tidpunkt 

riilleligen bör kcmma till ullryck i lagen. 

Storleken av ersättning för egendom som avstås påverkas i inte ringa grad 

av när värderingen av egendomen sker. Siirskilt l.'nder orostider kan priserna 

viixla från en dag till en annan. Tidpunkten för bestämmande av ersättningen 

måste diirför anses utgöra en av de grunder som påverkar prissättningen. De 

grundliiggande principerna om tidpunkten för ersiillningens bestämmande 

bör därför tas in i lagen. 
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6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom försvarsdepartementet upprättats 

förslag till 

I. förfogandelag, 

2. lag om iindring i civilförsvarslagen <1960:74). 
3. lag om iindring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för 

försvaret m. m .. 

4. lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688), 
5. lag om ändring i lagen (I 961:655) om undanförsel och förstöring, 

6. lag om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarte

ringsbostad i krig m. m. 

Förslaget under 3 har upprättats i samråd med chefen för justitiedeparte

mentet, förslaget under 4 i samriid med chefen för socialdepartementet och 

förslaget under 5 i samråd med •:hefen för handelsdepartementet. 

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 

3'. 

1 Bilagan har uteslutits hiir. Förslagen är likalydande med dem som iir fogade till 
propositionen. 
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7 Specialmotivering till framlagda lagförslag 

Som redan har framgått av den allmiinna motiveringen anser jag att 
utredningens lagförslag i allt viisentligt kan Higgas till grund för en ny 
förfogandelagstiftning. Utredningens lagförslag har dock arbetats om på 
åtskilliga punkter. 

7. I Förslaget till förfogandelag 

Inledande besrämmelser (1-3 ~~) 

I detta inledande avsnitt anges förutsiittningarna för lagens tilliimpning. 

I I .\ 

I denna paragrafföreskrivs att 4--6 ~~automatiskt skall triida i tilliimpning i 
krig. Övriga hestiimmelser iir diiremot tilliimpliga redan i fred. Konstruk
tionen skiljer sig i viss mån från den som anviinds i allmiinna förfogandela
gen. Enligt I ~ CJiirde stycket niimnda lag föreskrivs att under tid niir de 
grundHiggande bcstiimmelserna i lagen (2-9 ~:~) iiger tilliimpning skall 
diiremot svarande föreskrifter i övrigt ( 10-49 ~~) tilliimpas. Någon motsva
righet till denna föreskrift har alltså inte tagits in i det remitterade förslaget till 
förfogandelag. En sådan föreskrift skulle också vara missvisande. eftersom 
vissa bestiimmelscr i den föreslagna lagen måste kunna tilliimpas i fred. Det 
ligger doä i sakens natur att många paragrafer inte kan tilliimpas förriin själva 
förfogandebestiimmelsen har satts i tilliimpning. 

I förarbetena till regeringsformen iignacles stor uppmärksamhet åt frågan 
hur krig skall definieras. Föredragande clepartementschefen uttalade för sin 
del (prop. 1973:90 s. 447) att han delade gruncllagheredningens uppfattning. 
att det inte vare sig i lag eller motivtext iir möjligt att ange vilka slags 
handlingar eller hiindelser som skall anses innehiira att krigstillståncl intriider. 
Krig skall dock alltid anses föreligga vid ockupation. I sammanhanget kan 
anmiirkas att regeringen enligt 15 ~ beredskapskungörelsen ( 1960:515) skall 
kungöra att krigstillstånd har intriitt. 

) \ - .\ 

Som framgår av elen allmiinna motiveringen bör som förutsättning för att 

siitta lagen i tilliimpning niir det iir nödviindigt med hiinsyn till försvarsbe
redskapen anges. att inkallelse av värnpliktiga sker med stöd av 27 ~ 2 mom. 

eller 28 ~ I mom. viirnpliktslagen. Sådan föreskrift har tagits in i paragrafens 

första stycke. 
Begreppet "egendom"' och innebörden av uttrycket "totalförsvaret eller 

folkförsörjningen'' behandlas under 4 ~-
I paragrafens andra stycke ges bestämmelser om understiillning. Bestiim-
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melserna har utformats i överem;stämmelse med motsvarande föreskrifter i 
oljekrislagen. Tiden för underställning räknas från dagen för det regerings
sammanträde då regeringen beslutar föreskriften. Riksdagens godkännande 
av den underställda föreskriften är inte bundet till viss form (jfr prop. 1973:90 

s. 309). 

? \ - ,) 

Enligt 1 ~ första stycket rekvisitionslagen upphör riitten till rekvisition vid 
försvarsmaktens återgång till fredsfot från och med den dag som regeringen 

bestiimmer. Beredskapsförfoganclclagen är enligt l ~ första stycket tillämplig 
niir försvarsmakten eller del cliirav utan att vara s@ld på krigs fot tas i anspråk 
för beredskapsändamål enligt 28 ~; 1 mom. värnpliktslagen. men också niir det 
behövs för avveckling av tidigare anbefalld beredskap. Det får ankomma på 
regeringen att bestiimma slutpunkten för tilliimpningen. Enligt 1 ~ allmiinna 
förfogandelagen skall regeringen, niir krig eller krigsfara har upphört. 
förordna att de grundliiggande bestämmelserna i lagen inte vidare skall 

tilliimpas. rör fall, niir det genom utomlands intriiffad utomordentlig 
händelse har uppkommit knapph~t eller betydande fara för knapphet på vissa 
slags förnödenheter. gäller emellertid, att tillämpningsförordnandet endast 
får avse viss tid, högst ett år varje gång. Något särskilt förordnande angående 
slutpunkten för tillämpningen behövs givet vis inte i sistnämnda fall. 

Det ligger i sakens natur att en förfogandelag inte skall tillämpas när de i 
lagen angivna förutsiittningarna inte längre föreligger. Det är dock knappast 
praktiskt möjligt att låta tillämpningen upphöra automatiskt. I denna paragraf 
anges därför att regeringen skall föreskriva att tillämpningen av 4-{i ** skall 
upphöra, om det inte längre föreligger förhållande som avses i 1 * eller 2 * 
första stycket. Av paragrafen följer att regleringar som har grundats på 4-{i §~ 

skall avvecklas, när dessa paragrafer inte liingre skall tillämpas. 
Av paragrafens formulering följer att, om riket har varit i krig, krigets 

upphörande inte obetingat medför skyldighet för regeringen att sätta de 
grundläggande föreskrifterna ur tillämpning. Även efter det att kriget har 
upphört, kan det råda knapphet på varor och denna knapphet kan bero på 
förhållanden som har orsakats av kriget. Tillämpningen av lagen kan då 

fortgå tills bristen på varor har upphört. 
Skulle delade meningar uppkomma mellan regeringen och riksdagen om 

den tidpunkt, när förfogandelage!l inte vidare skall tilliimpas. ger 8 kap. 14 ~ 
RF riksdagen möjlighet att ingripa. Enligt detta lagrum utgör niimligen 
behörighet för regeringen att besluta föreskrifter i visst iimne inte hinder för 
riksdagen att genom lag meddela föreskrifter i samma ämne. I prop. 1973:90 
(s. 2101 har också strukits under att riksdagen skall ha full frihet att på eget 
initiativ besluta föreskrifter inom hela normgivningsområdet. 

Fiir/i1gamle (4-16 **) 
Detta avsnitt innehåller bestiirnmelser om innebörden av förfogande och 

dispositionsförbud samt om verr: som beslutar härom. I avsnittet har vidare 
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tagits in bestämmelser som niirmare preciserar den enskildes rättstiillning vid 
förfogande. Hit hör regler om hiinsyn till den vars rätt berörs av förfogandet. 
om ianspråktagande med äganderiitt eller nyttjanderätt. om skyldighet att 
bearbeta egendom som avstås. om skyldighet att tåla eller vidta ändring eller 
förOyttning av egendom. om skyldighet att vårda och avllimna egendom. om 
tidpunkten för förfogandebesluts giltighet och för egendoms övergång i ny 

ägo samt om besvär. 

Denna paragraf, som i huvudsak motsvarar 1 * rekvisitionslagen och 2 * 
första stycket allmiinna förfogandelagen. överenstiimmer i sak med 4 * i 
utredningens förslag. 

Av första stycket framgår för vilka ändamål förfogande får ske. Liksom 

hittills iir det befolkningens och försvarets behov som iir sådana iindamål. 
Detta uttrycks så att förfogande får ske för att tillgodose totalförsvarets eller 
folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom eller tjiinster, som inte 
utan oliigenhet kan tillgodoses på annat siitt. Utredningen har ansett att 
totalförsvaret inbegriper bl. a. landets försörjning med förnödenheter och 
tjiinster varför det inte är nödviindigt att siirskilt ange folkförsörjningen. För 
tydlighetens skull anser jag dock att folkförsörjningen uttryckligen bör 
nämnas. 

I paragrafen har föremålen för förfogande angetts som '"egendom'" i stället 
för det i allmänna förfogandelagen använda uttrycket "'förnödenhet'". 

Begreppet förnödenhet har inte fått någon legal definition i nu gällande 
beredskapsförfattningar. Enligt ett uttalande i förarbetena till allmiinna 
förfogandelagen (prop. 1954:20 s. 147 f.) är enligt den lagen fast egendom inte 

att hänföra till förnödenhet. Behovet av fastigheter kan därför inte tillgodoses 
genom allmänna förfogandelagen på annat sätt än att ägaren av en fastighet 
kan tvingas upplåta fastigheten om det behövs för att tillgodose de behov av 
förnödenheter som anges i 2 * allmänna förfogandelagen eller för att bereda 
tjänstelokal åt myndighet och för liknande ändamål. 

Försvarsmaktens behov av fastigheter för t. e\. befästningsiindamål eller 
inkvartering av personal kan emellertid tillgodoses genom rckvisitionslagcn 
och beredskapsförfogandelagen. I en förfogandelag som skall ersiitta sist
niimnda lagar iir det därför nödviindigt att utstriicka förfoganderätten till att 
omfatta också fastigheter. För att nå detta syfte anviinds uttrycket "'egen
dom·· i stiillet för "'förnödenhet"" som beteckning på de objekt som kan tas i 
anspråk genom förfogande. 

Begreppet egendom anviinds i det remitterade förslaget till förfogandelag i 
den vanliga juridiska betydelsen. Det innebiir all begreppet inbegriper inte 
bara fastigheter och lösa saker utan också alla riittigheter av ekonomisk natur. 
Även om uttrycket egendom i denna mening i och för sig ger en vid ram för de 
objekt som kan komma i fråga. ligger det i sakens natur att förfogande över 
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exempelvis viirdcpapper eller be1alningsmedel knappast alls eller i vart fall 

endast i undantagsfall blir aktuellt. 

I l s första stycket rekvisitionslagen anges att rekvisition får ske för att 

tillgodose sådana försvarsmakt1~ns oundgängliga behov som inte med 

tillriicklig skyndsamhet kan tillgodoses på annat siitt, exempelvis genom köp 

eller hyresavtal. Det tvångsmäs:;iga ianspråktagandets subsidiära karaktär 

framgår också av beredskapsförfogandelagen, även om delvis andra formu

leringar används där. I allmänna förfogandelagen träder den subsidiiira 

karaktären inte på samma sätt :. dagen men även där är grundsatsen att 

tvångsingripanden skall göras först när andra utvägar inte står till buds. för 

att markera förfogandets subsidiöra karaktär anges i den föreslagna paragra

fens första stycke att förfogand·~ får ske endast om behoven inte "utan 

olägenhet" kan tillgodoses på annat sätt. 

I likhet med vad som giiller vid expropriation bör inte heller genom 

förfogande statens egendom kunna tas i anspråk. I andra stycket föreskrivs 

därför an förfogande inte får riktas mot st.alen. 

Riksvärderingsniimnden har el'terlyst ett klarliiggande av vad som skall 

förstås med staten och anser att det finns utrymme för att till statens egendom 

hiinföra också vad som tillhör aktiebolag och andra juridiska personer i vilka 

staten har ett bestiimmande inflytande. Med egendom som tillhör staten 

avses hiir liksom i expropriationslagen statsverkets egendom. Till statens 

fasta egendom hör exempelvis :;tatens skogar, kraftverk och kronoegen

domar i övrigt. Dit hör även egendom som disponeras för statens verksamhet 

eller statligt iindamål. såsom försvarsmaktens egendom, postverkets fastig

heter, statliga biblioteks- och arkivbyggnader eller polis- och domstols

väsendets egendom. Skillnad måste givet vis göras mellan den egendom som 

disponeras av de statliga verken och egendom som ägs av statliga företag 

såsom självständiga juridiska personer. Den senare egendomen är inte 

undantagen från förfogande. 

Några andra undantag än det nyss angivna har inte gjorts. Utredningen har 

diskuterat behovet av undantag för egendom, som tillhör konungen eller 

medlem av det kungliga huset, främmande makts sändebud i Sverige eller vid 

sådan makts beskickning eller konsulat här anstlilld person som inte är 

svensk medborgare. 

Enligt RF åtnjuter konungen inte immunitet i civilrättsliga angelägenhe

ter. I sistnämnda hänseende innefattar RF en inskränkning i förhållande till 

vad som har antagits gälla före dess ikraftträdande (se prop. 1973:90 s. 175). 
Med hänsyn till elen i RF intagna ståndpunkten finns det inte anledning att 

införa något undantag för egendom som tillhör konungen och inte heller för 

egendom som tillhör medlem av det kungliga huset. 

Vad angår undantag för egendom som tillhör frUmmande makt eller 

diplomater m. 11. följer av lagen 11976:661) om immunitet och privilegier i 

vissa fall <ändrad 1977:343), att främmande stats beskickning och beskick

ningsmedlcmmar samt konsulat och konsulatsmedlemmar jämte medlem-
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mars familjer och betjiining samt diplomatiska och konsuliira kurirer, utan 
hinder av bestämmelse i annan författning. åtnjuter immunitet och privile
gier enligt de i Wien avslutade konventionerna elen 18 april 1961 om 
diplomatiska förbindelser och elen 24 april 1963 om konsuföa förbindelser. I 
samma lag föreskrivs vidare att vissa uppriiknacle internationella organisa
tioner jämte till dem anknutna, niirmare angivna representanter m. fl. 
åtnjuter immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal 
som iir i kraft i förhållande till Sverige. Eftersom kravet på skydd mot 
förfogande över egendom. som tillhör friimmande stater och utliindska 

diplomater m. Il, är tillgodosett genom lagen om immunitet och privilegier i 
vissa fall. behövs inte någon siirskild bestiimmelse härom i elen föreslagna 
förfogandelagen. 

I denna paragraf anges den allmiinna innebörden av förfogande. Bestäm
melserna i paragrafen motsvarar i huvudsak 2 ~ rekvisitionslagen, 1 ~ 
beredskapsförfogandelagen samt 2 ~ andra stycket. 3-8 ~~ och 10 ~ första 
stycket allmiinna förfogandelagen. 

1 första stycket punkten 1 föreskrivs att genom förfogande fastighet kan tas 
i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom kan tas i anspråk med 
iiganderätt eller nyttjanderätt. Att fastighet kan tas i anspråk endast med 
nyttjanderiitt överensstiimmer med giillande bestiimmelser (jfr 5 ~ rekvisi
tionslagen, 2 ~ beredskapsförfogandelagen och 4 ~ allmiinna förfogandela
gen). Av 10 ~ framgår när ianspråktagandet av lös egendom skall ske med 
äganderiitt resp. nyttjanderiitt. 

Ett förfogande enligt första stycket punkten 1 riktar sig alltid mot 

egendomens ägare. Egendomen kan dock vara belastad med nyttjanderätt. 
servitut eller liknande rätt. Inte sällan kan den användning av egendomen 
som åsyftas med förfogandet hindras, om denna rätt består. I första stycket 
punkten 2 har därför tagits in en bestämmelse som ger möjlighet att genom 
förfogande upphäva eller begränsa nyttjanderäti. servitut eller liknande riitt 
till egendom och att tillskapa nyttjancleriitt i andra hand. Bestämmelsen 
saknar motsvarighet såviil i gällande rätt som i utredningens förslag. 

Förfogande som avses i första stycket punkten 2 iir att jämstiilla med 
rättighetsexpropriation. Det går dock ännu längre så till vida att förfogande

åtgärden också kan innebära att en nyttjander:ltt tillskapas utan att förfo

gandet riktar sig mot iigaren. Vid expropriation förfar man i stället så att 
riittigheten tillskapas genom en mot iigaren av fastigheten riktad expropria
tion. Denna nya rättighet uttränger sedan den tidigare riittigheten i den mån 
rLittigheterna inte kan utövas gemensamt. Ett tillskapande enligt förfogan
delagen av nyttjanderätt i andra hand kr~iver inte samtycke av iigaren till 
egendomen och Lir en form av sublokation som faller utanför jordabalkens 
tillämpningsområde. 



Prop. 1977178:72 90 

Ett förfogande som innebär att en nyttjanderlitt i andra hand tillskapas bör i 

allmänhet komma i fråga -bara i :·all då behovet av egendomen avser en 

begränsad tid eller en mindre del av egendomen. Som exempel kan nämnas 

en tillfällig inkvartering i en utarrenderadjordbruksfastighet eller utnyttjande 

av en lada för förvaring på fastighe1:en. Om diiremot behov föreligger av hela 

den utarrenderade fastigheten för längre tid bör förfogandet göras så att dels 

den tidigare nyttjanderätten upphlivs med stöd av första stycket punkten 2. 

dels en ny nyttjanderiitt till fastigh~ten tillskapas med stöd av första stycket 

punkten I. 

Med begreppet liknande rätt a·;ses detsamma som särskild rtitl enligt 

expropriationslagen. Utanför begreppet faller pantriitt och dlirmcd jämstlillda 

sakrättsligt skyddade betalningsrtitter. Inte heller hör dit den rätt som 

tillkommer säljare vid avbetalningsköp. Till egendom som sålts genom 

avbetalningsköp är vid tillämpning av den föreslagna förfogandelagen både 

säljaren och köparen att anse som ägare. 

I 5 * första stycket punkterna 3--5 återfinns bestiimmelser som möjliggör 

förfogande över produktions- och transportmedel samt annan egendom som 

behövs för framsliillning eller förvaring av egendom eller för transporter. 

I punkten 3 föreskrivs att ägare eller innehavare av fastighet, gruva, 

byggnad, industrianläggning eller annan anläggning eller av transportmedel, 

arbetsmaskin eller liknande kan åläggas att utöva verksamhet för eller på 

annat sätt medverka till framställning av egendom för statens eller annans 

räkning. Punkten 3 motsvarar 4-6 ** allmänna förfogandelagen. 

Det utmärkande för förfogande som avses med föreskriften i denna punkt 

är att det inte är fastigheten etc. i sig själv som är av intresse utan det iindamål 
som den används till. Föreskriften gör det möjligt att åliigga en fabriksägare 

att upprätthålla en tillverkning som är betydelsefull för totalförsvaret eller 

folkförsörjningen. Vidare ges möjlighet att tvinga en ägare av en fabrik att 

tillverka andra produkter än han normalt gör, om det behövs för att tillgodose 

totalförsvarets eller folkförsörjningens behov. Exempelvis kan den som 

tillverkar ammunition till jaktgevär åläggas att framställa ammunition för de 

vapen som försvarsmakten använd.::r. På motsvarande sätt kan ägaren av en 

jordbruksfastighet åläggas att frambringa andra alster än han gör vid 

tidpunkten för åläggandet. 

Föreskriften i punkten 3 får inte tillämpas så att ligaren tvingas att 

frambringa eller tillverka produkter som faller utanför fastighetens eller 

fabrikens naturliga och tekniska förutsättningar. Som angavs i prop. 1954:20 
(s. 151) får detta anses följa av den r·.::gel som motsvaras av den föreslagna 8 * 
och som säger att vid tillämpning av den föreslagna förfogandelagen och med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter skall tillses att den vars rätt berörs inte 

lider större förfång än som är nödvändigt. 

I punkten 4 återfinns den m.varanclc skyldigheten i 7 ~ allmänna 

förfogandelagen för iigarc eller innehavare av lageranliiggning all förvara 

egendom. 
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Punkten 5 motsvarar väsentligen 8 ~ allmiinna förfogandelagen. 
Under punkten 6 har tagits in en bestiimmelse 0111 ianspråktagande av 

personal f'ör tillfällig uppgift för försvarsmakten som viigvisare, budbiirare, 
arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal. Bestiimmelscn. som har sin motsva
righet i 2 ~ 7 rekvisitionslagen, har i utredningens förslag tagits in i 6 ~ 2. 
Utredningen har som ytterligare krav för ianspd1 klagandet angett att det skall 
vara fråga om ett skyndsamt behov av personal för ifo1gavarande uppgifter. 
Detta får dock anses följa av 4 ~och behöver diirför inte siirskilt anges under 
förevarande punkt. 

Med anledning av ett påpekande från JO om att utredningens förslag inte 
tillriickligt tydligt anger 0111 förfogande innefattar tjiinstgöringsskyldighet 
utöver vad som följer av den nyss angivna föreskriften vill jag framhålla att 
ianspri'lktagande av personal för andra uppgifter iin som anges i 5 ~ första 

stycket 6 inte kan ske genom förfogande. Behovet av arbetskraft vid fabriker 
eller av förare för att ombesörja transporter fär tillgodoses genom tilliimpning 
av allmänna tjänstepliktslagen på de arbetstagare som normalt iir sysselsalla i 
den verksamhet som det är fråga om. Sistnämnda lag ger ju möjlighet för 
staten såväl att hindra en arbetstagare från att himna sin anställning som att 
tvinga var och en att anta och utföra sådant arbete som hans kroppskrafter och 
hälsotillstånd medger. 

I 5 ~ andra stycket har tagits in ett förbud för ägare eller innehavare av 
egendom som omfattas av förfogande att överlåta, förbruka. skada. gömma 
undan eller föra bort egendomen. Förbudet gäller i fråga om varje slag av 
egendom som omfattas av förfogande. Det innebär att det också vid 
förfogande som avses i första stycket 3-5 i princip är förbjudet att överlåta de 
maskiner. transportmedel etc. som omfattas av förfogandet. Det bör dock 

framhållas att förbudet inte får tolkas så att I. ex. varje utbyte av maskiner 
skulle vara otillåtet. Inte heller föreligger hinder att överlåta egendomen, om 
den myndighet som har meddelat förfogandebeslutet medger det. Det är 
naturligt att medgivande lämnas om iinclamålet med förfogandet inte 
äventyras (jfr 8 ~). 

6 \ .\ 

Denna paragraf, som motsvarar 7 ~ i utredningens förslag, innehåller 
bestämmelser om förbud för ägare eller innehavare av egendom att disponera 

över egendomen i avvaktan på beslut om förfogande. Bestämmelsen 
överensstämmer i huvudsak med nu gällande regler i 9 ~ allmänna förfo
gandelagen. Som beteckning på förbud av det här slaget har valts clisposi
tionsförbud i stUllet för den nuvarande termen förfogandeförhud. 

Svea hovr~itt har anmiirkt på att man inte av utredningens förslag kan 
avgöra vid vilken tidpunkt ett dispositionsförbud skall upphöra att giilla. 

för att undanröja den oklarheten har i paragrafens andra stycke tagits in en 
föreskrift om att dispositionsförbud skall upphöra att gälla, om e.i beslut om 
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förfogande har meddelats och bliv i·: giillande mot iigare eller inneha vare irwm 
en män ad !hin det dispositionsförbudet beslutades. röreligger sjrskikhl skiil. 
kan dock tiden för förbudet tOrliingas med högst en månad. Beslut om 
förlugande blir enligt 14 ~ giillandc mot iigare eller innehavare. n~ir han har 
rntt del av beslutet. 

Denna paragraf inneh{tller besUmmelser om vem som för besluta om 
förfogande och dispusitionsförbud. 

I första stycket föreskrivs all regeringen eller myndighet som regeringen 

bestiimmer besluur om forfogar1de. Vidare anges all förfogande över 
egendom skall riktas mot bestiimd iigare eller innehavare av egendomen. 
Genom bestiimmelsen i tredje meningen ges regeringen möjlighet att 
meddela generella beslut i de foll som avses i I ~eller 2 ~första stycket I eller 
2. Några generella beslut om förfogande kan diiremot inte meddelas niir lagen 
har satts i tilliimpning med stöd av 2 ~ första stycket 3, dvs. med hiinsyn till 
törsvarsbercdskapens behov. 

Generella beslut om förfogande iir enligt RF att anse som normgivning. 13 
kap. 6 ~ RF medger inte all annan myndighet än regeringen beslutar om 
normgivning som avses diir. Lagrummet tillåter inte heller all regeringen 
meddelar några nya normbestiimmt!lser niir lagen har satts i tiWimpning med 
hiinsyn till försvarsberedskapens behov. Om Iiiget förvärras efter det att lagen 
har salls i tillrimpning med stöd av 2 ~ första stycket 3 och landet kommer i 
krigsfarn. måste regeringen, om den vill tillgripa generella förfogandebeslut, 
föreskriva om lagens tillämpning med åberopande av 2 ~första stycket I och 
understiilla föreskriften riksdagens prövning enligt 2 ~ andra stycket. 

Ett generellt beslut kan ha verkan också mot den som först efter det att 
beslutet har kungjorts blir iigare eller innehavare av den egendom som 

omfattas av beslutet (jfr 14 *l· Egendom som omfattas av beslutet innefattar 
hiir liksom i övrigt vid tillämpningen av elen föreslagna förfogandelagen även 
fastigheter, gruvor etc. som anges i 5 ~ första stycket 3. Ett generellt beslut 
kan därför rikta sig också mot alla :igare eller innehavare av industrier med 
visst slags tillverkning. 

I 7 ~ andra stycket föreskrivs att clispositionsförbud och förlängning av 
tiden för sådant förbud beslutas av den myndighet som har r:i11 all besluta om 
förfogandet. Det innebiir att dispositionsförbucl som riktar sig mot en 
obestiimd krets av ägare eller innehavare av egendom måste beslutas av 
regeringen. efiersom det endast ;ir regeringen som har befogenhet au 

meddela generella förfogandebeslu I. 
Som framgår av 4 ~och i likhet med vad som nu gLiller kan förfogande ske 

si\viil för statens som för annans riikning. I-Lir förfogande skett för annans 
riikning iin statens, bör vad som i lagen tliresi-rivs om staten i tilliimpliga delar 
giilla den för vars riikning förfogandet sker. En bestiimmelse hiirom har tagits 

in i tredje stycket. 
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8 \ .\ 

93 

Denna paragraf, som innehållerallmiinna reglerom skydd för den vars rätt 

berörs av ett förfogandebeslut och åtgiirder som har samband med förfogan
det, motsvarar i huvudsak 9 ~ i utredningens förslag. Motsvarighet till dessa 
regler finns också i 4 ~ rekvisitions/agen. 6 ~ I rekvisitionsförordningen 
(1942:586. omtryckt 1951 :255) och 12 ~ allmiinna förfogandelagen. 

9 \ .\ 

Denna paragraf innehåller vissa mera speciella regler om skydd för iigare 
eller innehavare av byggnad eller del av byggnad. som omfattas av 
förfogande, samt för medlem av hans familj. Reglerna har hiimtats från och 
överensstämmer nära med bestiimmelserna i 6 ~ 3 rekvisitionsförordningen 
och 4 ~ andra stycket allmiinna förfogandelagen. I utredningens förslag 

återlinns motsvarande bestämmelser i 10 ~. 

I första stycket. som motsvarar 11 ~ i utredningens förslag. anges de fall då 
ianspråktagande av lös egendom skall ske med äganderiill resp. med 
nynjanderätt. Bestämmelserna ansluter sig till nu gällande regler i rekvisi
tions/agen (5 ~), beredskapsförfogandelagen (2 ~) och allmänna förfogan
delagen (4 ~ första stycket). Att fastighet kan tas i anspråk endast med 

nynjanderiitt l'ramgår av 5 ~ första stycket I. 
Andra stycket. som saknar motsvarighet såviil i gtillande rätt som i 

utredningens förslag, innehåller en bcstiimmelsc om nyttjandcriiltcns liingd i 
de fall då egendom tas i anspråk med sådan riitt. Bestiimmelsen är tilliimplig 
på både fastighet och lös egendom. Huvudregeln är att nyttjanderätten skall 
gälla tills vidare. Om särskilda skiil föreligger. kan den bestiimmas att giilla för 
viss tid. Ett sådant siirskilt skiil kan vara att iigaren begiir att nyttjanclcriitten 
skall tidsbegriinsas. 1 Ians bcgiiran bör då villfaras. om det inte iir olämpligt för 
elen för vars riikning förfogandet sker. 

I denna paragraf har tagits in en föreskrift om skyldighet för iigare eller 
innehavare av egendom som tas i anspråk att se till att den sätts i sådant skick 
att den blir användbar för avsett iindamål, om åtgärden enligt vad som iir 
brukligt skulle ha vidtagits av iigaren eller innehavaren vid frivillig överlåtelse 
eller upplåtelse av egendomen. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 ~andra stycket allrniinna förfogandela
gen. I utredningens lagförslag finns bestiimmelser av denna innebörd i 6 ~ 1. 

Ett exempel på innebörden av paragrafen kan vara alt en bittillverkare är 
skyldig att utrusta bilarna. innan han avstår dem. Ett annat exempel kai1 vara 
all iigare eller innehavare av ett kafferosteri vid ianspräktagande av det kaffe 
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som finns i rosteriet är skyldig att rosta kaffet och förpacka det, om han gör det 
i sin normala verksamhet. 

Denna pan1graf motsvarar 12 ~ i utredningens förslag. Den föreslagna 
bestämmelsen överensstämmer i sak med bestämmelser i 7 ~ rekvisitions
lagen och 4 ~ första stycket allmiinna förfogandelagen. 

13 ,,1· 

Paragrafen innehåller bestämmdser om skyldighet för ägare eller inneha
vare av egendom som omfattas av beslut om förfogande eller dispositions
förbud att vårda egendomen. Vård1adsplikten innefattar också skyldighet att 
upplägga och förvara egendomen på lämpligt sätt. Vidare föreskrivs i 

paragrafen skyldighet för ägare eller innehavare att avlämna egendom. som 
tas i anspråk genom förfogande. på tid och plats som bestäms av elen 
myndighet som har meddelat beslutet eller av myndighet som regeringen 
bestämmer. Att annan myndighet än den som har beslutat om förfogandet 
bestämmer när och var avlämnande skall ske kommer i första hand i fråga, 
när förfogandebeslutet har meddelats av regeringen. Motsvarande regler har 

tagits in i 14 *i utredningens förslag och finns nu i 14 resp. 15 *allmänna 

förfogandelagen. 

I denna paragraf har tagits in bestämmelser om niir beslut om förfogande 
och dispositionsförbud blir giillanck mot iigare. innehavare eller annan (jfr 5 ~ 
första stycket 6) som avses med beslutet. I utredningens förslag återfinns 
bestiimmelser i detta hänseende i 1:; ~-Motsvarighet till reglerna finns också i 
allmiinna förfogandelagen <13 ~ ). 

Enligt huvudregeln blir beslutet giillancle när vederbörande har fått del av 
beslutet. Vad som skall förstås med att någon har "fått del av beslutet" får 
bestämmas i enlighet med vad som i allmänhet gäller inom tillämpningsom
rådet för förvaltningslagen ( 1971 :::90. ändrad senast 1975:672). '.Vtecl ordet 
"beslut" avses i förevarande sammanhang således inte en fullständig 
expedition med besviirshänvisning utan ordet används för att beteckna det 

sakliga innehållet i beslutet. För all vederbörande skall anses ha fått del av 
beslutet giiller normalt. när delgi·ming enligt delgivningslagen (] 970:428, 
iinclrad 1972:725) inte har skett. ;Ht beslutet skall ha skriftligen kommit 
honom tillhanda genom försorg av elen som har meddelat det. Beslut som är 
generella måste enligt lagen (1976 633) om kungörande av lagar och andra 

författningar kungöras för att bli gällande. I sådant fall skall beslutet anses ha 
kommit vederbörande till del niir ;<Ungörandct av beslutet har skett. 

Det kan ibland inträffa att ett förfogandebeslut betriiffande visst objekt 
berör nera sakiigare. Som cxemp.~l kan niimnas att elt fartyg, :ill vilket 
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nyttjanderätt har upplåtits, tas i anspråk med äganderätt. Förfogandet måste 
då rikta sig inte bara mot ägaren utan också mot nyttjanderättshavaren. För 
den sistnämnde innebär förfogandet att nyttjanderätten upphävs enligt 5 ~ 
första stycket 2. Förfogandebeslutet måste i ett sådant fall bringas till såväl 
iigarens som nyttjanderätlshavarens kännedom och blir inte vcrkstiillbart 

förrän båda har fätt del av det. Beslutet blir dock giillande mot var och en från 
den tidpunkt, då han har fått del av beslutet. Det innebiir bl. a. all 5 ~andra 
stycket gäller mot honom. 

När ett förfogandebeslut eller dispositionsförbud med stor räckvidd har 
meddelats, kan i vissa fall egendom som omfattas av beslutet komma någon 

tillhanda först efter det beslutet har kommit honom till del. Beslutet blir då 
gällande fr. o. m. den tidpunkt då han skulle ha kunnat råda över egendomen 
om beslutet inte hade kommit emellan. En regel härom har tagits in i 
paragrafens första stycke. Regeln förutsätter inte att egendomen har kommit i 
vederbörandes besittning. 

I paragrafens andra stycke har tagits in en erinran om att enligt 56 ~ andra 
stycket beslut om förfogande i visst fall kan verkställas innan det har blivit 
gällande mot ägaren eller innehavaren. 

Bestämmelsen i denna paragraf motsvarar 15 ~ i utredningens förslag och 

16 ~ allmiinna förfogandelagen. 
Enligt den föreslagna 16 ~länder beslut om förfogande till efterrLillelse utan 

hinder av anförda besvär, om inte annat föreskrivs i beslutet. Att besvär har 
anförts inverkar således i regel inte på äganderiittens övergång. 

16 { 

Denna paragraf innehåller besvärsbestiimmelser. Utredningen har före
slagit all beslut om förfogande som har meddelats för försvarsmaktens behov 
inte får överklagas. Som skäl härför har utredningen anfört att det i sådana fall 
giiller tillfälliga och lokala behov som inte tål uppskov. Beslut om förfogande 
för försvarsmaktens behov måste diirför i allmänhet gå i verkstLillighet 
omedelbart. 

Utredningens stiillningstagande har kritiserats av riksvärderingsnämnden. 
som anser att det förhållandet att verkställigheten av beslut måste ske 
omedelbart inte i och för sig utgör biirande skm för att inte riittsenligheten av 
beslutet skall kunna bli föremål för överprövning. 

Jag anser all vad riksvärderingsnämnden har anfört bör beaktas. I enlighet 
härmed föreskrivs att talan mot beslut om förfogande som har meddelats av 
annan än regeringen far föras hos regeringen genom besvär. Också beslut om 
dispositionsförbud kan överklagas. I fråga om besviirsticl m. m. gäller 12 ~ 
förvaltningslagen. 

Kravet på skyndsamhet i verkstiilligheten av beslut om förfogande och 
dispositionsförbud tillgodoses genom en bestämmelse att beslutet Hinder till 
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efterrättelse utan hinder av anfJrcla besviir, om inte annat föreskrivs i 
beslutet. 

Skyldighet enligt 12 ; att tåla eller vidta iindring m. m. av egendom som 
omfattas av förfogande föreskriv:; genom förfogandebeslut och kan alltså 
omprövas genom att besvär anförs enligt denna paragraf. 

Lrsii1111i11g ( 17 ~) 

I detta avsnitt fastslås rätten till ersiittning. 

Första stycket motsvarar i huvudsak 5 ~i utredningens förslag och slår fast 
att ersiittning skall utgå vid förfo~;ancle enligt grunder som niirmare anges i 
lagen. 

Av paragrafens andra stycke framgår att ersättningen skall utges av den för 
vars räkning beslutet om förfogande har meddelats. Vidare innehåller 
paragrafen en bestämmelse för det fall att förfogande sker för annans riikning 
än statens och denne inte utger ersLttningen. Då får staten på begäran triicla in 

och betala ersiittningen. Sådan begäran kan göras a den som har rätt till 
ersättningen eller del diira v(jfr. 42 ::). Vad staten sålunda har utgett, får staten 
kriiva åter av den ersiittningsskyldige. Motsvarighet till denna regel saknas i 
utredningens förslag men finns i .24 ~ andra stycket allmiinna förfogandela
gen. 

Uirderi11gsnä11111der ( 18-28 :::~ J 

I detta avsnitt har tagits in bestiimmelser om viirderingsniimnder som i 
huvudsak överensstämmer med motsvarande regler i 18-27 ~~ i utred

ningens lagförslag. 

I första stycket anges att det för handläggning av ersiittningsiirenclen skall 
finnas en central viirderingsniinrnd (riksviircleringsniimnclen) samt lokala 
viirderingsnämnder till det antal och med de verksamhetsområden som 
Rireskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen hestiimmer. Något 
angivande av vilka slags lokala nämnder som skall finnas har inte skett. Det 
innebiir å andra sidan inte att nuvarande system med särskilda niimnder för 

viss sorts egendom frångås. Om d~t anses praktiskt, kan iiven enligt elen nu 
föreslagna ordningen inriittas t. C\. särskilda bilviirderingsniimnder. 

Genom föreskriften i andra stycket öppnas möjlighet att for handliiggning 
av ersättningsiirenden rörande visst slag av egendom inriitta siirskild 
värderingsniimncl för hela riket. Detta kan vara en praktisk lösning niir det 
gäller viirdering av egendom som förutsiitter speciell kunskap hos viirderings
niimnden, t. ex. oljeprodukter. I fräga om sädan siirskild niimnd giiller vad 
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som föreskrivs om riksvärderingsnämnden. Det innebär även att beslut av 
den särskilda nämnden inte kan överklagas (jfr 40 ~ ). 

19 .~ 

I denna paragrafs första stycke har tagits in regler om riksviirderingsnämn
dens sammansiittning. 

Av andra stycket framgår all varje ledamot skall ha en eller flera ersättare. 
Bestämmelserna i 20-23 ~~ om ledamot skall giilla också för ersättare. 

20 ·'' 

Enligt första stycket utses ledamöterna i riksvärdcringsniimnden av 
regeringen. 

I andra stycket har tagits in regler om behörighetsvillkor för ledamot. Av 
dessa framgår bl. a. att ordföranden och ytterligare en ledamot skall vara jurist 
och ha erfarenhet som domare. 

21 .~ 

I överensstämmelse med vad som giiller för ledamöter av vissa andra 
nämnder och liknande organ med judiciella uppgifter och med hänsyn till 

riksvärderingsnämndens stiillning som högsta instans föreskrivs i denna 
paragraf att ledamot i nämnden skall ha avlagt domared innan han börjar 
tjiinstgöra i nämnden. I klarhetens intresse bör framhållas att riksvärderings
niimnden inte är en domstol. 

n I -"' .\ 

I paragrafen föreskrivs att bestHmmelserna i 4 kap. riittegångsbalken om jäv 
mot domare skall tillämpas på ledamot i riksvärderingsnämnden. F. n. finns 
regler om jäv mot ledamot i värderingsnämnd i 15 s rekvisitionsförord
ningen. Dessa regler gäller för ledamot i såväl riksvärderingsnämnden som 
lokal värderingsnämnd. 

I första stycket föreskrivs att riksviirderingsnämnden är beslutför. när 
ordföranden och minst tre andra ledamöter iir niirvarande. Av föreskriften i 

19 ~andra stycket att bestämmelserna i 20-23 ~~om ledamot skall gälla iiven 
ersiittare fåljer att det för bes I utförhet riicker med all ersiittare för ordföranden 

deltar i dennes ställe. 
I fråga om omröstning i riksviirderingsnämnden har i andra stycket tagits in 

en hänvisning till 16 kap. riittegångsbalken. I 3 ~i detta kapitel föreskrivs 
bl. a. att den mening blir giillande som omfattas av mer än hiilften av 
ledamöterna eller. vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. 

7 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr 71 
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Den av utredningen föreslagna föreskriften av den innebörden behöver 
därför inte skrivas in i förfogandelagen. 

24 ~· 

Paragrafen ger möjlighet för regeringen att föreskriva att riksvärderings

nämnden skall arbeta på avdelningar. Varje sådan avdelning iir behörig att ta 
upp alla ärenden, som riksvärderingsnämnden handlägger. 

Paragrafen innehåller regler om lokal värderingsniimnds sammansätt

ning. 

Här återfinns bl. a. bestämmelser som utredningen har tagit in i 20 och 
21 ~~ i sitt förslag till förfogandeförordning. Den av utredningen föreslagna 
regeln om att ledamot i lokal värderingsnämnd inte skall ha fyllt sjuttio år 
torde vara obehövlig och har därför inte tagits med i denna paragraf. 

Svea hovrätt har satt i fråga om inte ordförande i lokal värderingsnämnd 
bör vara domare eller åtminstone jurist. Enligt min mening finns det inte 
anledning att kriiva juridisk utbildning hos ledamot i lokal värderings

nämnd. 
Liksom det inte iir tillåtet att samtidigt vara niimndeman i hovriitt och 

tingsriitt bör inte heller någon samtidigt kunna vara ledamot i riksvärderings
niimnden och lokal värderingsniimnd. Föreskrift hiirom har tagits in i 
paragrafen. 

Beträffande den som tjiinstgör som ledamot i lokal värderingsnämnd 
innehåller det remitterade förslaget till förfogandelag inte någon jävsbestiim
rnelse. Detta innebiir att jiivsreglerna i 4 och 5 ~~ förvaltningslagen blir 
tilliimpliga på ledamot i sådan niimnd. 

Enligt första stycket krävs för beslutförhet att lokal värderingsniimnd iir 
fulltalig. 

Enligt andra stycket giiller samma omröstningsregler i lokal värderings

nämnd som i riksvärderingsnämnden. 

I paragrafen, som har motsvarighet i 19 ~ rekvisitionsförorclningen och 27 ~ 
i utredningens förslag, föreskrivs att statens rätt bevakas inför värderings
niimnd av ombud som utses av regeringen eller av myndighet som regeringen 

bestämmer. Det iir inget som hind rar att samma ombud för statens talan inför 
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lokal viirderingsnämnd och riksviirderingsniimnden. Praktiska skiil talar 

dock många gånger för att olika ombud utses. 
Denna paragraf är endast tilliimplig vid förfogande för statens räkning. Om 

förfogande görs för annans räkning än statens. får denne själv bevaka sin rätt 
inför vlirderingsniimnden. 

Lrsä1111i11gsgm11dcr (29-37 ~~) 

Avsnittet innehåller bcstiimmelser om de grunder enligt vilka ersättning 
skall bestiimmas. Som framgår av vad som har anförts i den allmänna 
motiveringen föreslås inte några väsentliga ändringar i gällande regler. 

Denna paragraf innehåller bestiimmclser om ersättning för egendom som 
tas i anspråk med äganderätt. Bestämmelserna har sin motsvarighet i 31 ~ 

utredningens förslag. 11 ~ rekvisitionslagen och 18 ~första stycket allmänna 
förfogandelagen. 

Paragrafen innebär att ersättning för egendom som avstås utgår med 
belopp. som prövas skiiligt med hiinsyn till nödvändiga kostnader vid 
framställning eller återanskaffning av sådan egendom. En måttstock vid 
bedömningen av ersiittningsfrågan bör i princip vara vilka kostnader som 

skulle uppstå i ett företag som har nått en rimlig grad av rationalisering. I 
kostnaderna vid framstiillning av egendom ingår utgifter för råvaror. 
ersättning åt anställda för deras arbetsinsats. avskrivning på byggnader och 
inventarier. allmänna förvaltningskostnader och andra omkostnader. I 
"nödvändiga kostnader·· ingår också ersättning för företagarens egen arbets
insats samt förriintning av det av företagaren investerade kapitalet. Vad som i 
dagligt tal benämns företagarvinst eller handelsvinst ersätts däremot inte 
särskilt utan förs under förräntningsposten. som inbegriper ersättning bl. a. 
för den risk före:agaren står. I Iärjämte bör betonas att. eftersom utgående 
ersättningaromfattar endast nödviindiga kostnader. gottgörelse inte utgår för 
indirekta skador eller förluster. Skulle t. ex. en förfogandeåtgiird medföra att 
en fabriksägare måste inskränka driften, kan han inte i denna ordning erhålla 
vederlag för den förlust som diirigenom kan tillfogas honom. Till indirekta 

kostnader är också att hänföra utgifter som beror på att ingångna avtal inte 
kan uppfyllas. 

De nödviindiga kostnaderna bör beräknas med ledning av återanskaff
ningsvärdeprincipen. En varas återanskaffningsvärde motsvarar - under 
hänsynstagande till slitage och dylikt- nyanskaffningsvärdet eller med andra 
ord vad det skulle kosta den. mot vilken förfogandeåtgärden är riktad. att 
anskaffa samma slags vara inom rimlig tid. Principen måste dock, i de fall då 
varan inte kan återanskaffas. tillämpas med en viss försiktighet. Skulle det 
sålunda med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen framstå som obilligt 
att använda återanskaffningsvärdet vid den tidpunkt. när varan senast har 
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återanskaffats, bör ersättningen tesliimmas till vad som prövas skäligt. 
Förfogandelagen är avsedd att tillämpas under speciella förhållanden. Det 

kan då förutsiittas att statsmakterna ingriper i samhiillslivet i en helt annan 
utsträckning än under normala förhållanden. Bl. a. får man räkna med 
prisregleringar för att förhindra o'.Jillig prisbildning till följd av knapphet på 
varor. Inte minst kommer regleringarna att giilla egendom som omfattas av 
tvångsmässiga förfoganden. Den samordning som sålunda sker mellan 
prissättningen enligt förfogandelagen och prissiittningen enligt prisregle
ringslagstiftningen innebär att d~n ersättning som utgår enligt förfogan

delagen sammanfaller med det pris som kunde ha erhållits vid en frivillig 
försäljning. Med den utgångspunkten kan man säga att ersättningsreglerna 
innebär att full ersiittning utgår vid förfoganden enligt lagen. 

I rekvisitionslagen föreskrivs att i de fall då egendom, som övertas med 
äganderätt. tidigare har tagits i anspråk med nyttjanderiitt vid ersättningens 
bestämmande skälig hänsyn skal; tas till den ersättning som har utgått för 
egendomens nyttjande. Någon motsvarighet till den bestiimmelsen föreslås 
inte. Det får anses ligga i sakens natur att en sådan avriikning skall göras. 

I denna paragraf. som motsvarar 12 ~ rekvisitionslagen och 18 ~ andra 
stycket allmänna förfogandelagen, ges regler om ersättning beträffande 
sådant förfogande som innebiir att egendom tas i anspråk med nyttjanderätt. 
Reglerna är också tillämpliga vid förfogande som avses i S ~ första stycket 2. 
De innebiir inga iindringar i nuva:~ande beriikningsgrunder. Den mot vilken 
förfogandet riktar sig får således ersättning fOr förlorad avkastning eller nytta 
samt för skada eller avseviird försämring som den ianspråktagna egendomen 
har lidit. Vidare ersätts kostnader för åtgiirder som avses i 12 ~. 

Ersättningen i här avsedda fall inbegriper inte gottgörelse för annat än den 
enskildes nödvändiga kostnader, dvs. förlorad avkastning eller nytta och i 
förekommande fall skada på eller <1vseviird försämring av själva egendomen. I 
begreppet försämring inryms också normal förslitning, om egendomen 
därigenom har försämrats avsev~rt. Indirekta skador eller förluster ersätts 
inte. Ersättning utgår således inte för förlust som uppkommer t. ex. 
därigenom att företagaren till följd av förfogandet inte kan använda 
inneliggande lager av råvaror eller halvfabrikat. Ersättning för skada omfattar 
inte bara skälig ersättning för reparationskostnaderna utan också för förlorad 
avkastning eller nytta under reparationstiden. Detsamma gäller för tid under 
vilken ägaren inte kan begagna eg~ndomen på grund av åtgärder som avses i 

IH. 
Skada eller försämring skall ersättas liven om den inte kan anses ha 

uppkommit genom själva begagnandet. Inträffar skada t. ex. av våda skall 
sålunda ersättning lik väl utgå och det kan t. o. m. tänkas fall. där ägaren får 

gottgörelse även om någon ringare grad av vållande ligger honom själv till 

last. 
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Paragrafen motsvarar 33 ~ i utredningens förslag men har getts en lydelse 
som närmare ansluter till motsvarande bestämmelser i 13 ~ 2 mom. 
rekvisitionslagen och 18 ~ fjärde stycket allmiinna förfogandelagen. 

Den verksamhet som utövas enligt 5 ~ första stycket 3-5 inbegriper vad 
som brukar kallas produktions-. lagrings- och transportålägganden. Utred
ningen har inte avsett någon ändring i fråga om ersiittningen för elen typen av 
tjänster. Avfattningen av regeln i utredningens förslag ger dock inte i alla 
avseenden uitryck för detta. Den föreslagna lagtexten har därför utformats så 
att elen i det närmaste är likalydande med nu giillande bestämmelser i 
rekvisitionslagen och allmänna förfogandelagen. 

I fråga om vad som avses med nödvändiga kostnader gäller i tillämpliga 
delar vad som har sagts under 29 ~. Som angavs diir är måttstocken vid 
bestämmande av de nödvändiga kostnaderna i princip kostnaderna hos ett 
rationellt arbetande företag. I de fall som avses i denna paragraf bör dock 
nödvändiga kostnader ersättas också i elen mån de överstiger kostnaderna hos 
ett rationellt arbetande företag. Företagaren iir ju genom förfogandet tvingad 

att fortsätta driften. 

PI 
' -.\ 

Enligt denna paragraf utgår skälig ersättning för uppgift som avses i 5 ~ 
första stycket 6 och för åtgärd enligt 13 ~första stycket första meningen. I elen 
mån det ftnnsj~imförbart frivilligt arbete bör för uppgift som avses i 5 ~första 
stycket 6 ersättningen bestiimmas enligt de grunder som giiller i fråga om 
ersättning för det frivilliga arbetet. 

33 .\' 

I denna paragraf har tagits in bestämmelser om upprättande av taxor, enligt 
vilka ersiittning skall utgå. Bestämmelserna överensstämmer i huvudsak 
med de nu giillande. Utredningen har föreslagit användningen av uttrycket 
"visst pris" i stället för "taxa''. Flera remissinstanser har satt i fråga om det 
föreslagna utbytet innebär någon förbättring och föreslagit att ordet "taxa" 
behålls. Jag anser att remissinstansernas önskemål bör tillgodoses. 

Inom ramen för sin allmänna befogenhet enligt 8 kap. 13 ~ RF att meddela 
föreskrifter om verkstiillighet av lag har regeringen att faststiilla sådana taxor 
som elen föreslagna bestämmelsen förutsätter. Den befogenheten kan 
regeringen utan särskilt bemyndigande lämna över till underordnad myndig
het. Liksom hittills bör taxor i första hand faststiillas av riksviirderingsnämn
den. Som utredningen har föreslagit bör också lokal värderingsnämncl kunna 
fastställa taxor. Lagen bör innehålla en uttrycklig föreskrift om att dessa 
nämnder skall fastst~illa taxor om regeringen väljer att delegera beslutande
rätten till underordnad myndighet. Paragrafen har utformats i enlighet 

härmed. 
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Taxa skall faststiillas med beaktande av bcstiimmelserna i 29-31 ~~och kan 
fastställas att gälla för hela landet eller del av landet. 

Taxa har karaktären av författning 01.:h skall cliirför kungöras enligt lagen 

om kungörande av lagar 01.:h andra författningar. 

I första stycket föreskrivs att enligt allmänna prisregleringslagen faststiillt 
pris alltid skall betraktas som tax,~pris vid tillämpning av förfogandelagen. 

Bestiimmelsen motsvarar 14 ~femte stycket rekvisitionslagen och 19 ~andra 
stycket allmlin na förfogandelagen. 

Det ligger i sakens natur att ersiittning skall utgå efter taxepris, niir sådant 

giillerenligt första stycket eller har fastställts enligt 33 ~.Skulle en tillämpning 
av taxan vara obillig för den ersiitt1ingsberiittigacle, kan dock riksvärclerings
nämnden efter prövning i det enskilda fallet bestämma ersättningen till högre 
belopp. Bestämmelse om detta har tagits in i andra stycket. Av 18 ~ andra 
stycket följer att bestiimmelsen har motsvarande tillämpning på särskild 

värcleringsniimnd för hela riket. 
Bestämmelsen har motsvarighet såväl i utredningens förslag som i 

rekvisitionslagen och allmänna fö·fogandelagen. I nu gLillancle bestämmelser 
föreskrivs att vid procluktionsålägganclen och cliirmecl likstiillcla förfoganden 
tillämpning av taxepris alltid skall anses innefatta obillighet. om elen som 
drabbas av åläggandet inte får ersättning för sina nödvändiga kostnader. 
Föreskriften skall ses mot bakgrund av att vid priskontroll en i 01.:h för sig 
skälig prishöjning ofta inte medges. därför all utförd lönsamhctsbcräkning 
visar att verksamheten inom företaget eller branschen i dess helhet Lindock 
lämnar skälig avkastning. Utgångspunkten för en sådan ber~ikning är 
emellertid rationellt arbetande företag. Till följd hiirav kan fall inträffa där 
taxepriset inte tlil:ker nöclvlindiga kostnader. Under i övrigt fria förhållanden 
kan företagaren förebygga onödig förlust. t. ex. genom att lägga ned 
tillverkningen, men denna möjlighet står honom inte till buds vid ålägganden 
enligt förfogandelagen. 

Enligt utredningen ligger det : sakens natur att det alltid måste anses 
innefatta obillighet. om elen som har drabbats av ett produktionsåliiggande 
inte får ersättning for sina nödvändiga kostnader. Någon uttrycklig föreskrift 
härom har därför av utredningen ansetts onödig. Utredningens stiillningsta
gancle har kritiserats av Svea hovrätt. som med hänsyn till att det här är fråga 

om regler till skydd för enskilds riittssäkerhet, anser att bestämmelserna bör 
utformas så tydligt och klart som möjligt. Hovrätten förordar därför att en 
motsvarighet till det nuvarande tillägget till jämkningsregeln tas in i lagen. 
Jag anser i likhet med utredningen att det inte behövs någon uttrycklig 

föreskrift om att det alltid måste anses innefatta obillighet, om den som 
drabbas av ett produktionsåläggande inte får ersättning för sina nödvändiga 
kostnader (jfr 31 ~ ). 
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35.11 

Som har anförts i den allmänna motiveringen bör i lagen tas in en föreskrift 

om de tidpunkter som i olika fall skall vara avgörande vid bestämmande av 

ersättning enligt lagen. Denna föreskrift har fått sin plats i första stycket i 

denna paragraf. 

Huvudregeln är att ersättningen skall bestämn~as med hänsyn till omstän

digheterna och gällande taxepris vid den tid när egendomen avlämnas eller på 

annat sätt kommer i statens besittning eller då verksamheten eller tjiinsten 

utförs. Är egendomen i färdigt skick vid den tidpunkt när beslutet om 

förfogande meddelas, bestäms ersättningen med hiinsyn till omständighe

terna och gällande taxepris vid den tidpunkten. 

I andra stycket föreskrivs att fastställd ersättning får jämkas efter vad som 

är skäligt. om ändrade förhållanden påkallar det. Ett exempel på när 

bestämmelsen kan bli tillämplig är det fallet då egendom har tagits i anspråk 

med nyttjanderätt för en längre tid och ersättningen bestämts för hela tiden 

eller med visst belopp för tidsenhet. Skulle därefter inträda en kraftig 

prisförändring, skulle det vara oskäligt att inte anpassa hyresersättningen till 

den nya prissituationen. Ett annat exempel kan vara det fallet att egendom är 

avsedd att tillhandahållas endast vid särskilda tillfällen och ersättningen 

bestämts en gång för alla. Om prisnivån är en helt annan vid tillhandahål

landet av egendomen än den som gällde då ersättningen bestämdes. kan 

ersättningen jämkas med stöd av bestämmelsen i detta stycke. Det bör 

framhållas att inte varje föriindring skall medföra jämkning utan föränd

ringen skall vara så väsentlig aa det skulle te sig oskäligt att inte beakta 

den. 

I paragrafen har tagits in en bestämmelse om vem som står faran för 

egendom beträffande vilken beslut om förfogande har meddelats. Bestäm

melsen. som i utredningens förslag finns i 34 ;;, motsvarar 21 ~ allmänna 

förfogandelagen. 

Denna paragrafmotsvarar i huvudsak 35 ~i utredningens förslag och 22 ~i 

allmänna förfogandelagen. En nyhet är att ersättning också IUmnas för 

kostnad för vård av egendom, som omfattas av dispositionsförbud, i den mån 

det är skäligt att ersättning utgår. 

Handläggning GI' ersärtningsärenden (38--40 ~~) 

Avsnittet innehåller bestämmelser om vem som beslutar om ersättning 

och om besvär mot beslut i ersättningsärenden. 
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Enligt första stycket besUims er>ättning enligt taxa av den myndighet som 

har meddelat beslutet om förfogande eller av myndighet som regeringen 

bestämmer. Det sistnämnda alternativet avser närmast fall när beslut om 

förfogande meddelas av regeringen. Själva ersättningsfrågan bör då bedömas 

av annan myndighet än regeringen, t. ex. lokal värderingsniimnd. Första 

stycket anknyter till reglerna i 17 ~ första stycket rekvisitionslagen och 23 ~ 

första stycket allmänna förfogandelagen. 

1 andra styckets första mening föreskrivs att ersiittning som inte utgår 

enligt taxa skall fastställas av lokal viirderingsniimnd. Enligt andra meningen 

i samma stycke kan riksviirderingsniimnden, efter ansökan av parterna, som 

första instans ta upp frågan om sådan ersiittning. Bestiimmclsen motsvarar i 

huvudsak 23 ~ femte stycket allmänna förfogandelagen. För att markera 

bestämmelsens undantagskaraktiir har gjorts det tillägget att förfarandet rn.r 

tillämpas endast om riksvärderingsnämnden finner att det föreligger 

siirskilda skäl. l lärmed åsyftas ers:lttningsfrågor som avser betydande viirden 

eller speciella förhållanden eller som är särskilt invecklade. Som exempel kan 

nämnas förfogande över ett företag med komplicerad teknisk verksamhet. 

Ett annat exempel är när specialmateriel tillverkas på olika orter. Den 

situationen kan då uppstå att fleH lokala nämnder skall bestiimma priset på 

samma slag av materiel. Då nämnderna inte alltid har kännedom om 

ifrågavarande specialmateriel, kan samma vara komma att åsättas helt olika 

priser. Genom undantagsregeln linns möjlighet att få prisfrågan prövad av 

riksvärderingsnämnden utan omvägen över lokal värderingsniimnd. I tredje 

meningen i andra stycket har tagits in en föreskrift om att ersättning som inte 

utgår enligt taxa i vissa fall skall bestämmas av särskild värderingsniimnd för 

hela riket i stället för av lokal viirderingsnämnd. 

Bestämmelsen i tredje styck~t har hämtats från 12 ~ fjiirde stycket 

rekvisitionslagen. Stadgandet där tillkom år 1942, sedan chefen för armen och 

länsstyrelsen i Norrbottens län i remissyttranden över Jå föreligganJe 

utredningsförslag tagit upp fråg;rn om s. k. efterhandsrekvisition. I detta 

avseende hade särskilt uppmärksammats det fall då avtal har triiffats om hyra 

för kvarter, som sedermera skadas. Avtalet löser då i regel inte frågan hur 

ersättning för skadorna skall beriiknas. Om en lösning av ersättningsfrågan 

inte heller kan nås genom förlikning, bör i detta och liknande fall möjlighet 

finnas att hänskjuta frågan till lokal viirderingsniimnd. Denna möjlighet bör 

dock endast tillkomma den ensh.de. Om denne hellre vill anlita domstol, bör 

den möjligheten stå öppen. 

39 -~· 

Första och andra styckena innehåller bestämmelser om besviirsrätt. Som 

har angetts i den allmänna motiveringen överklagas beslut av annan 

myndighet än lokal värderingsnämnd i ärende om ersättning enligt taxa hos 
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lokal viirderingsnämnd. Besviir kan anföras bara av den som begiir ersiittning. 
Någon besvärsriitt linns alltså inte i dessa fall för staten eller annan för vars 
räkning förfogandet görs. Mot lokal viirderingsnämnds beslut i överklagat 
ärende eller i ärende om faststiillande av taxa får talan inte föras. I annat fall 
överklagas beslut av lokal viirderingsnämnd hos riksvärderingsnämnden. 
Vem som är behörig att för statens r'dkning anl"öra besvär får bestämmas i 
administrativ ordning (jfr 28 ~). 

I fråga om besvärstid m. m. giiller 12 ~ förvaltningslagen. 
En ansökan med stöd av 34 ~andra stycket om ersättning utöver taxepris 

skall enligt tredje stycket göras inom besviirstiden, dvs. den tid som giiller för 
att anföra besvär till lokal viirderingsniimnd resp. till riksviirderingsnämnden. 

I administrativ ordning får utfärdas föreskrifter om att beslut i ersiittnings
ärende skall innehålla upplysning till den enskilde om den i 34 ~andra stycket 
inskrivna möjligheten. 

40 .~ 

Bestämmelsen i denna paragraf motsvarar 23 ~ sjunde stycket allmiinna 

förfogandelagen och återlinns i utredningens lagförslag i 38 ~. Som har 
nämnts vid 18 ~ giiller vad i 40 ~ sägs även beslut av särskild viirderings

nämnd för hela riket. 

Utbetalning m· ersä11ning !41-44 ~~) 

Avsnittet innehåller bestämmelserom utbetalning av ersiillning och regler 
om tredje mans rätt att erhålla betalning ur utgående ersiittning. 

Paragrafen innehåller en bestiimmelse om utbetalning av ersiittning. 
Motsvarigheten till denna paragraf linns i utredningens förslag i 38 ~, som 
föreskriver att regeringen meddelar föreskrifter om utbetalning av ersiittning. 
Oljekrisnämnden har ansett att elen nya lagen i likhet med allmänna 
förfogandelagen bör innehålla en uttrycklig föreskrift om att faststiillcl 
ersättning genast skall utbetalas till den ersiittningsberiittigade. Jag delar den 
uppfattningen. I enlighet hiirmcd föreskrivs att fastställt crsiittningsbelopp 
genast skall utbetalas till den ersiittningsberiittigade sedan ersiittningsbe

slutet har vunnit laga kraft, om inte annat följer av 42-44 ~~.Om beslutet 
överklagas skall den del av ersiittningen som inte omfattas av överklagandet 
genast utbetalas. 

41 .\' 

Första stycket, som motsvarar 22 ~ första stycket rekvisitionslagen, 25 ~ 
första stycket allmänna förfogandelagen och 40 ~ i utredningens förslag, 
innehåller bestämmelser om rätt för den som till siikerhet för fordran har 
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pantriitt eller retentionsrätt i egendom, som tas i anspråk med äganderiitt, att 
utfå sin fordran ur ersiittningen för egendomen, även om fordringen inte är 
förfallen till betalning. I ersiittningen skall också inriiknas belopp som utges 
vid upphiivande eller begränsning: av nyttjanderiitt, servitut eller liknande 

riitl. 
Om egendom tas i anspråk med nyttjanderiitt, föreligger diiremot ingen riitt 

för panthavare eller retinent att gör..1 sin fordran giillande i den ersiittning som 

utges. Skälet hiirtill är att siikerheten inte rubbas genom förfogandet. 
Visserligen undertrycks pantriitten och retentionsriitten så liinge egendomen 
iir ianspråktagen genom förfogande men riitten kan göras giillande igen, niir 
förfogandet upphör. Egendomen återstiills då till den varifrån egendomen 
togs, vilket innebiir att situationen blir densamma som före ianspråktagandet 
av egendomen. 

Genom andra stycket utstriicb pantriitten och retentionsriitten till att 
omfatta ersiittning som utgår för skada på och avseviird förs~imring av 
egendomen. Under skada faller ii\'en totalförlust av egendomen. 

I fråga om fördelning mellan olika riittsiigare av ersiittning som avses i 
första och andra styckena finns regler i 43 ~. 

Tredje stycket som saknar motsvarighet i såväl utredningens förslag som 
nu gällande bestämmelser har kommit till på förslag av riksvärderingsniimn
den. Bestämmelsen anger hur en fordran, som avses i paragrafens första 
stycke, skall beräknas, om den inte är förfallen till betalning. Bestämmelsen 
är utformad efter förebild av 28 ~lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av 

fast egendom och 150 ~ utsökningslagen ( 1877:31 s. I. 150 ~ ändrad senast 
1971:495). 

Denna paragraf innehåller regler om fördelning mellan olika rättsägare av 
ersättning som har faststiillts att utgå vid förfogande. 

När det gäller ersiittning som har fastställts att utgå för skada på eller 
avsevärd försämring av fastighet föreskrivs i första stycket. att expropria
tionslagen skall giilla i tillämpliga delar i fråga om nedsättning, fördelning och 

utbetalning av ersättningen samt i fråga om verkan av dessa åtgiircler. 
I fråga om fördelning av ersiittning i annat fall än som avses i första stycket 

innehåller paragrafen ingen reglering. I flertalet fall får man räkna med att 
enighet om fördelningen kan nås mellan rättsiigarna. Sker ej detta, skall enligt 
andra stycket ersättningen nedsättas hos överexekutor. I fråga om nedsatt 
belopp skall i tillämpliga delar iakttas lagen (1927:56) om gälds betalning 

genom penningars nedsättande i allmänt förvar. 

Paragrafen innehåller bestiimmelser för det fall att ersiittning skall utgä for 
egendom som iir utmiitt eller belagd med kvarstad eller stiilld under 
skingringsförbud. Enligt 160 ~ utsökningslagen (160 ~ iindrad senast 
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1971 :495) skall medel som har influtit i utsökningsmål utan dröjsrnäl siittas in 
i bank mot riinta. om det inte kan antagas all medlen betalas ut inom tjorton 
dagar. Att motsvarande skall giilla i fråga om bdalningsmedel som avses i 
denna paragraf torde följa utan all uttrycklig föreskrift om detta tas in i 
paragrafen. 

Uflpgi/isskyldighet 111. m. (45-51 ~~) 

I detta avsnitt har tagits in föreskrifter om uppgiftsskyldighet. om 

handriickning, om vite och om tystnadsplikt. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 26 ~ i utredningens förslag till förfogan
deförordning. Eftersom det iir fråga om ett åläggande för enskild. måste 
besrnmmelsen ha sin plats i lag. 

Första stycket motsvarar 26 ~ allmänna förfogandelagen och 42 ~ i 
utredningens lagförslag. 

Andra stycket har sin motsvarighet bland bestiimmelser som i allmänna 
förfogandelagen finns i 30 ~ och i utredningens lagförslag i 45 ~. Enligt 
bestämmelserna i allmänna förfogandelagen kan vite anviindas- förutom vid 
underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet - när någon vägrar att fullgöra 
de skyldigheter som i den föreslagna förfogandelagen tas upp i 47 ~. dvs. 
tillhandahålla myndighet handelsböcker och andra affärshandlingar eller 
liimna myndighet tilltriide till kontor och annan lokal. Den föreslagna 4 7 ~ger 
liinsstyrelse eller. enligt regeringens bestiimmande. annan myndighet rätt att 
besluta om undersökning av lokal som nyss angavs och om omhiinderta-· 
gande av handelsböcker och andra affarshandlingar. Med hänsyn härtill finns 
inget behov av att förelägga vite i dessa fall. 

46 ~ iir inte tillämplig förriin 4--6 ~~ har satts i tilliimpning. 

Första stycket ger liinsstyrelse eller. enligt regeringens bestiimmande. 
annan myndighet möjlighet att infordra handelsböcker och andra affärshand
lingar för kontroll av att uppgift som har lämnats enligt 46 ~ iir riktig och 

fullständig. Motsvarighet till denna föreskrift finns i 27 ~ allrniinna förfog
andelagen. 

Enligt andra stycket. som motsvarar 28 ~ allmänna förfogandelagen. kan 
myndigheten besluta om undersökning av den uppgiftsskyldiges lokaler och 
om omhlindertagande av hans handelsböcker och andra affärshamllingar. om 
han inte efterkommer begäran enligt fårsta sty:ket eller om det föreligger 
särskild anledning till kontroll. 
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I tredje stycket föreskrivs att b=stiimmelserna i 28 kap. rättegångsbalken 
om husrannsakan skall gälla i timimpliga delar vid undersökning och 
omhändertagande enligt andra stycket. Vidare iiliiggs polismyndighet att 

liimna den handräckning som behövs. 
Myndigheten får inte själv utöva våld för att genomföra undersökning eller 

omhlindertagande som avses i denna paragraf. I den mån den enskilde inte 
frivilligt upplåter lokalerna, får myndigheten begära bitr~ide av polismyndig
heten. Undersökningen skall genomföras så att skada och oliigenhet inte 
uppstår i onödan. I landelsböcker och afnirshandlingar bör om möjligt 
granskas på platsen och ett omhändertagande av handlingarna bör inte bestå 
för längre tid än som är absolut nödvändigt. Det bör framhållas att 28 kap. 8 ~ 
jämförd med 27 kap. 12 ~ rättegångsbalken inte medger att polisman niirmare 
undersöker handelsböcker och andra handlingar. 

I likhet med 46 ~ är 47 ~ irte tilliimplig förrän 4-6 ~~ har satts i 
tillämpning. 

48 .~ 

I första stycket ges föreskrifter om skyldighet att lämna de uppgifter som 
behövs för all kunna verkstiilla uttagning och i övrigt förbereda förfogande 
och att tillhandahålla egendom för besiktning. Föreskrifterna är tillämpliga 

redan i fred. 
Andra stycket innehåller hestiimmelser om vite och tredje stycket öppnar 

möjlighet att genomföra besiktning med bitriide av polismyndighet. 

I denna paragrafslås fast att skyldighet enligt 45-48 ~~skall fullgöras utan 
ersiittning. Regeringen kan dock bestiimma att ersiittning skall utgå. 

Enligt första stycket får ett vitesföreliiggande inte överklagas siirskilt utan 
omprövas först i ärende 0111 vitets utdömande. Vitet utdömes av allmän 

domstol. 
I andra stycket föreskrivs att talan mot beslut om åtgiird enligt 47 ~andra 

stycket och mot Wnsstyrelses beslut om handräckning enligt 48 ~ tredje 
stycket förs hos kammarriitt genom besvär. Effektivitctsintrcsset och det 

diirav följande kravet på skyndsam handläggning bör medföra att besluten 
går i verkställighet utan hinder av anförda besvär. Den beslutande myndig
heten bör dock kunna föreskriva annat. Föreskrift i enlighet med vad nu har 
sagts finns också i andra stycket. 

Frågan om förhållandet mellan vite och straff behandlas under 52 ~. 
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Enligt 2 kap. 13 ~ RF får yttrandefriheten begriinsas endast om siirskilt 
viktiga skäl föranleder det. Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden utgör ett sådant viktigt skiil. Yttrandefriheten tar också 
begränsas med hänsyn till rikets siikerhet och folkförsörjningen. Vidare får 
friheten att yttra sig i näringsverksamhet begriinsas. Begriinsningen av 
yttrandefriheten måste enligt RF i princip ske genom lag. Förbud för någon 

att röja vad han erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt får 
dock efter bemyndigande i lag meddelas genom förordning. 

Uppgifter som avses kunna inhlimtas med stöd av den föreslagna för
fogandelagen angår inte sällan enskilds personliga eller ekonomiska förhål
landen och kan medföra t<irfång för den enskilde om de kommer till allmän 
kännedom. Detsamma gäller upplysningar som himnas vid förberedelser för 
förfogande. Kiinnedom kan ocksä vinnas om yrkeshemlighet och om sådant 
som är av betydelse för rikets siikerhet och folkförsörjningen. 

På grund av det anförda föreskrivs i denna paragraf förbud att obehörigen 
yppa eller utnyttja vad som på grund av bestämmelse i lagen inhämtats om 
yrkeshemlighet. arbetsförfarande. affärsförhållande, enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden eller förhållande av betydelse för folkförsörjningen 
eller för rikets säkerhet. 

En motsvarighet till den föreslagna bestämmelsen finns i 29 ~ allmänna 
förfogandelagen. Där föreskrivs. att vad som har inhämtats med stöd av 
föreskrifter motsvarande de i 47--49 ~~upptagna inte får yppas i vidare mån iin 

som erfordras för att vinna det med bestämmelserna avsedda ändamålet. Det 
nu använda ordet "obehörigen" innebär att tystnadspliktsbestämmelsen har 
anpassats till den utformning som är den nu vedertagna. 

Med hänsyn till den lydelse som 20 kap. 3 ~ brottsbalken har getts genom 
lagen ( 1975:66 7) om ändring i brottsbalken behöver inte någon bestämmelse 
om straff för brott mot tystnadsplikt införas i den föreslagna förfogandelagen. 
Vidare är frågan om allmänt åtal uttömmande reglerad i 20 kap. 5 ~ 
brottsbalken i dess lydelse enligt SFS 1975:667 1.se niirmare om detta i prop. 
1975:78. s. 184 och 186). 

An.warsbestämmelser 111. 111. (52-55 ~~) 

De mest utförliga av de nuvarande ansvarsbestiimmelserna inom rekvisi
tions- och förfogandelagstiftningens område ingår i allmiinna förfogandela

gen. De regler som föreslås i detta avsnitt överensstiimmer i sak niira med 
dessa bestämmelser. Vid utformningen av straftbestiimmelserna har efter
striivats en avsevärd modernisering och förenkling. 

De i denna paragraf intagna ansvarsbestiimmelserna motsvarar 47 ~ i 
utredningens förslag. Utredningen har inte föreslagit några siirskilda regler 
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för ringa resp. grova brott. Utredningen har inte heller gjort skillnad mellan 
brott som begås uppsåtligen eller av oaktsamhet. Vidare har utredningen 
föreslagit en ~iinkning av straffmaximum från två till ett år. 

Jag anser det i och för sig til:fredss@lande att ansvarsbestiimmelserna 
förenklas. Ett sammanförande av samtliga svårhetsgrader av brotten under 

en straffbestämmelse i enlighet med utredningens förslag innebiiremellertid i 

jämförelse med vad som nu gäller att straffen skärps vid brott som iir ringa 
eller att hiinföra till normalfallen och siinks vid grova brott. Jag anser inte att 
det finns anledning att göra några större fodringar i de straftlatitudersom nu 

giiller. Det framstår inte heller som helt inviinclningsfritt att hiinföra 
obetydliga förseelser och jiimförelsevis grova brott under en och samma 
straffskala utan att i lagtexten ge riittstilliimpningen någon ledning for 
straffmätningen. Behandlingen tiv det grova brottet och oaktsamhetsfallet 
har därför brutits ut till särskilda stycken och strafflatituderna har utformats i 
stort sett som i nu giillande bestiimmelser. 

I första stycket har förts samffan fyra grupper av brottsliga förfaranden. 
Straffbestämmelserna är subsidi;ira till brottsbalken. Subjektivt kriivs att 
gärningen sker uppsåtligen. Straff>atsen upptar böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

I punkt I upptas handlingar som innebär att någon bryter mot föreskrift, 
åläggande, förbud eller villkor som giiller enligt eller har meddelats med stöd 
av 5, 6, 11, 12 eller 13 ~. Det straffbara förfarandet kan bestå i att någon 
gömmer undan eller förstör egencom som omfattas av beslut om förfogande. 
En vägran att fullgöra uppgift enl!gt 5 ~första stycket 6 faller också inom det 
straffbara området. 

Underlåtenhet att liimna uppgifter enligt 45, 46 eller 48 ~har straftbelagts i 
punkt 2. 

Punkt 3 straftbeliigger Himnancle av oriktig uppgift. om uppgiften innebär 
fara i bevishiinseende. 

I punkt 4 föreskrives straff för elen som underlåter att efterkomma begäran 
enligt 47 ~att tillhandahålla hanclelsböcker och andra affårshancllingar eller 
begäran enligt 48 ~ att tillhandahålla egendom för besiktning. 

I andra stycket behandlas grovt brott. Straffet iir fängelse i högst två år. Som 
viigledande exempel på omsWndigheter som kan föranleda att brottet skall 

bedömas som grovt anges i lagtexten att brottet har skett i vinningssyfte eller 
har avsett en betydande miingd av egendom eller eljest har varit av särskilt 
farlig art. 

I tredje stycket straflbeläggs oaktsamhetsgärningar. I ringa fall av oakt

samhet skall dock inte dömas till rnsvar. Till sin objektiva beskaffenhet skall 
gärningen vara sådan som avses i första stycket. Normalstraffet är böter. För 

grova fall är straffet fängelse i högst sex månader. 
Paragrafens fjiirde stycke innehåller en bestämmelse som reglerar förhål

landet mellan straff och vite. Bestämmelsen har tillkommit på förslag av 

riksviirderingsnämnden och innebär att elen som har underlåtit att fullgöra 
skyldighet som omfattas av vitesföreläggande inte skall dömas till straff för 
underlåtenheten. Detta innebär således att i och för sig antingen straff eller 
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vite kan komma i fråga men att, om vite har förelagts, påföljden inte kan bli 
att straff åläggs utan endast att vitet döms ut. 

Denna paragraf innehåller en bestämmelse om företagaransvar. I utred
ningens förslag har motsvarande bestämmelse tagits in i 48 ~- I allmänna 
förfogandelagen finns föreskrift om husbondeansvar i 39 ~-

1 förarbetena till allmänna förfogandelagen uttalades (prop. 1954:20 s. 143) 
att erfarenheterna från tiden för andra världskriget visade att en bestämmelse 
om husbondeansvar inte kunde undvaras i förevarande lagstiftning. Utred
ningen har anfört alt det inte föreligger tillräckliga skäl att i en ny 
förfogandelag mönstra ut husbondeansvaret. 1 överensstämmelse med 

utredningens förslag har personkretsen gjorts något snävare och bestäm
melsen getts en modernare formulering, varjämte ansvaret har utvidgats till 
att omfatta också culpa. Paragrafen har utformats så att näringsidkare 
ansvarar för gärning som avses i 52 ~,om den har begåtts i hans rörelse och 

han har haft eller bort ha vetskap om gärningen. 

Någon bestämmelse om medverkansansvar har inte tagits in i det 

remitterade förslaget till förfogandelag. Enligt praxis tilliimpas brottsbalkens 
medverkansbestämmelser analogiskt på brott utanför brottsbalken. om 
fängelse ingår i straffskalan för brottet. Ansvar för medverkan kan alltså 
utkrävas i fråga om alla brott enligt 52 ~ utom normalfallet av oaktsamhets
brottet. 

I paragrafen anges vilken egendom som skall kunna förverkas och vilka 

typer av förverkande som kommer i fråga. Föreskrifterna anknyter till 23 ~ 3 
mom. rekvisitionslagen och 40 ~ allmiinna förfogandelagen. I fråga om hos 
vem förverkande färske m. m. kan hiinvisas till 36 kap. 4-12 ~~brottsbalken 
som gäller också utanför balken. 

I första stycket första meningen ges huvudregeln, vilken innebär att 
egendom som den brottslige har mottagit i samband med brolt som avses i 
52 ~eller har undanhållit genom brottet skall förklaras förverkad, om det inte 
är uppenbart obilligt. I detta sammanhang k<rn hiinvisas till 36 kap. 4 ~ 
brottsbalken, som dels anger hos vilka personer förverkande får ske, dels 
föreskriver att egendom som vid brott inte tillhörde någon av vissa angivna 
personer inte får förklaras förverkad. I andra meningen föreskrivs att i stiillet 
för egendomen dess viirde kan förklaras förverkat. 

För det fall att den brottslige i1ger ytterligare miingd av den egendom som 

brottet har avsett utsträcks enligt första meningen i andra stycket regeln om 
förverkande till att giilla även denna miingd. Även för det fallet gäller givetvis 

att förverkande inte fär ske om det är uppenbart obilligt. Enligt andra 
meningen i andra stycket vidgas regelns rikkvidd ännu ett steg. Äger 
nämligen den brottslige annan egendom som omfattas av beslut om 
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förfogande ellerdispositionsförbud, kan också den förklaras förverkad, men i 
detta fall krävs därjämte att särskilda skäl föreligger. Ett sådant skiil kan vara 
att gärningsmannen har grovt förbrutit sig mot gällande föreskrifter. Vid 
tillkomsten av allmiinna förfogandelagen nämndes !prop. 1954:20 s. 165) att 
det också syntes naturligt att tilliimpa stadgandet t. ex. mot en icke 
näringsidkare, som i samband med en överträdelse av meddelad föreskrift 
ertappas med att inneha förråda·; andra förnödenheter vilka iir föremål för 
reglering, ehuru det inte kan till fullo styrkas att han olovligen har förvärvat 
dessa förnödenheter, samt det framstår som uppenbart att han förvärvat dem 
för att handha dem i strid mot meddelade bestämmelser. 

Med anledning av att Svea hovrätt har anfört principiella betänkligheter 
mot förverkande i sist angivna fall vill jag framhålla att sådant förverkande iir 
tillåtet i gällande rätt och att det med hiinsyn till kravet på särskilda skiil inte 
torde komma att tillgripas annat än i undantagsfall. 

41 ~allmänna förfogandelagen innehåller bestämmelser om försäljning av 
förverkat gods och förfarandet med influten köpeskilling. Motsvarande 

bestämmelser behöver inte ingå i en ny förfogandelag, eftersom dessa frågor 
numera regleras i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom 

och hittegods m. m. 

1 41 ~ allmänna förfogandelagen finns bestämmelser om hur man i vissa 
fall skall förfara med beslagtagen egendom som ännu inte är men kan antas 
bli förverkad enligt 41 ~ allmiinna förfogandelagen. Eftersom något beslut om 
förverkande ännu inte föreligger, kan lagen om förfarande med förverkad 
egendom och hittegods m. m. int-~ tillämpas. Vid sådant förhållande och för 
att så långt möjligt tillgodose äg<uens intressen upptas i denna paragraf en 
regel som motsvarar nyssnämnda bestiimmelse i allmänna förfogandelagen. 
Den nu gällande värdegränsen 100 kr. har dock med hänsyn till det 
förändrade penningviirdet höjts till I 000 kr. 

Tillstånd till försäljning av den beslagtagna egendomen skall sökas hos den 
rätt som iir behörig att pröva beslagsfrågan (jfr 19 kap. 12 ~ rättegångsbalken). 
Rättens beslut i sådant ärende g.ir genast i verkställighet (jfr 30 kap. 12 ~ 

rättegångsbalken). 

Särskilda bestämmelser (56--63 ~{1 

Avsnittet innehåller bestämmelser om handriickning för verkstiillighet av 
beslut om förfogande, om verkan av förfogandebeslut niir lagens tillämpning 
upphör, om förberedelser av förfogande och vissa andra siirskilda föreskrif
ter. 
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56 -~ 

1 första stycket föreskrivs att polismyndighet skall lämna den handräck
ning som behövs för verksHillighet av beslut om förfogande, niir någon 
underlåter att behörigen eller i rätt tid tillhandahålla egendom som omfattas 
av beslutet. Föreskriften överensstämmer med 51 ~ i utredningens förslag 
och har motsvarigheter i 23 ~ I mom. rekvisitionslagen. 5 ~ första stycket 
beredskapsförfogandelagen samt 44 ~ allmänna förfogandelagen. I anslut
ning till vad som nu gäller enligt nyssnämnda lagrum i rekvisitionslagen har 

tagits in en bestämmelse. enligt vilken myndighet som har utövat förfogan
deriitten får befogenhet att själv verkställa beslutet under förutsättning att 
dröjsmål kan medföra fara och polismyndighet inte är tillgänglig. 

Andra stycket innehåller en specialregel vid förfogande för försvarsmak
tens behov. Enligt 14 ~ blir beslut om förfogande giillande mot iigare eller 

innehavare först sedan han har fått del av beslutet. Motsvarande regel i 
utredningens förslag har kompletterats med en föreskrift som säger att beslut 
om förfogande för försvarsmaktens behov blir gällande utan att ägaren eller 
innehavaren har fått underriittelse om beslutet, om det kan befaras att 
genomförandet av beslutet annars skulle avsevärt försvåras. Som riksvärde
ringsnämnden har anfört, åsyftas med sistniimncla föreskrift den situationen 

att man inte kan avvakta att ägaren eller innehavaren efter vanlig underrät
telse stiiller sig förfogandebeslutet till efterrättelse och att diirför verkstiil
lighet får ske genom att myndigheten - polismyndighet eller den beslutande 
myndigheten - direkt tar egendomen om hand. Nämnden har föreslagit att 
föreskriften, som berör tid och siitt för verkställighet. nyttas till den paragraf i 
utredningens lagförslag som motsvarar den nu föreslagna 56 ~. 

I enlighet med vad riksviirderingsniimnden har förordat har i andra stycket 
tagits in en bestämmelse som öppnar möjlighet för polismyndighet eller 
myndighet som har utövat förfoganderiitten att verkställa förfogandebeslutet 
även om ägaren eller innehavaren inte har fått del av det. Refogenheten gäller 
dock endast i fråga om förfogande för försvarsmaktens behov och behovet 

skall vara så trängande att det skulle medföra allvarlig olägenhet att avvakta 
att ägaren eller innehavaren av ifrågavarande egendom hinner få del av 
beslutet. 

I dessa paragrafer ges bestämmelser om vad som skall iakttas när 
.tillämpningen av 4-6 ~~upphör. Viss motsvarighet till bestiimmelserna finns 
i 45 ~ allmänna förfogandelagen. 

Om egendom. som till följd av beslut enligt 5 ~ första stycket 1 skall tas i 
anspråk med äganderätt, inte övergått i statens ägo när tillämpningen av 

4-6 *~ upphör. gäller enligt 58 * att beslutet förfaller. 
I fråga om beslut enligt 5 *första stycket 1 eller 2 om ianspråktagande med 

nyttjanderätt av egendom gäller enligt 59 *första stycket att beslutet förfaller, 
om det inte har gått i verkställighet när tilliimpningen av 4-6 *~ upphör. 

8 Riksdagen 1977178. I sam/. Nr 72 
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Om beslutet däremot har börjat verkställas, skall nyttjanderätten avvecklas 

så snart som möjligt, om inte nyttjanderätten avser bestämd tid. Då skall den 

bestå tills tiden har gäll till ända. Ägaren har dock möjlighet att påfordra att 

nyttjanderätten också i dessa fall avvecklas så snart det går. Föreskrifter i 

enlighet härmed finns i 59 ~ andra stycket. 

Tredje stycket i 59 ~tar upp regler för det fall då beslut om upphävande eller 

begränsning av nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt har meddelats. 

Sådant beslut förfaller, om det inte har vunnit laga kraft, när tillämpningen av 

4-6 ~~ upphör, dock tidigast när annan genom förfogande i stället tillskapad 

rätt upphör. 

60 ~ behandlar beslut om förfogande enligt 5 ~ första stycket 3-6. Sådana 

beslut förfaller, om de inte har börjat tillämpas när tillämpningen av 4-6 ~~ 

upphör. I annat fall skall beslutet inte gälla under längre tid än som behövs för 

avveckling av rättsförhållandet. Avvecklingstiden måste besUimmas så att 

den som har utsatts för förfogandet inte drabbas av ekonomisk förlust. Om 

t. ex. en fabriksägare ålagts att frnmställa varor för statens räkning, är staten 

skyldig att ta emot de varor som har börjat tillverkas, när tillämpningen av 

ifrågavarande paragrafer upphör. 

Att dispositionsförbud inte längre gäller efter det att möjligheten att 

tillgripa förfogande har upphört följer av 61 ~. 

62 ,1 

Bestämmelsen i denna paragrafåterfinns i utredningens förslag i 8 *·Den 

motsvarar i huvudsak bestämmelsen i 49 * allmänna förfogandelagen. Som 

exempel på vad som avses i lagrummet kan nämnas de bestämmelser om 

förfogande som enligt vad som föreslås fortfarande kommer att finnas i 

civilförsvarslagen. Ett annat exempel är oljekrislagen. Paragrafen syftar inte 

bara på förfogande utan även på tvångsåtgärder av annat slag, bl. a. 

undanförsel och förstöring. Expropriation är ännu ett exempel. 

63 .11 

Denna paragraf. som motsvarar 17 ~ i utredningens förslag, innehåller en 

erinran om att förfogande måste förberedas redan under fredstid. Dclla skall 

ske enligt de grunder och av de myndigheter som regeringen bestämmer. 

7.2 Förslaget till lag om ändrin~: i ch'ilförsrnrslagen (1960:74) 

51 och 62 11} 

De i nuvarande lydelse av lagrummen förekommande hänvisningarna till 

gällande bestämmelser om rekvisition har i förslaget bytts ut mot hänvis

ningar till den föreslagna förfogandelagen. 
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68§ 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2) skall behovet av 
förfoganderätt för civilförsvarsändamål tillgodoses genom bestämmelser i 
civilförsvarslagen. I fråga om förfarandet vid fastställande av ersättning 
m. m. bör dock den föreslagna förfogandelagen gälla. I enlighet härmed 
föreslås att 68 ~ behålls i stort sett oförändrad. 

De ändringar som framgår av sista meningen i första stycket har tillkommit 
på hemställan av civilförsvarsstyrelsen. 

69 § 

I första stycket föreskrivs att i fråga om förfogande enligt 68 ~vissa närmare 
angivna paragrafer i det remitterade förslaget till förfogandelag skall gälla i 
tillämpliga delar. 

Av andra stycket följer att gärning, som är stratlbelagd i civilförsvarslagen 
och som genom hänvisningen i första stycket till den föreslagna förfogan
delagen också omfattas av stratlbestämmelserna i sistnämnda lag, skall 
bestraffas enbart enligt civilförsvarslagen. I fråga om sådan gärning skall inte 
heller förverkandebestämmelserna eller bestämmelserna om företagaransvar 
i den föreslagna förfogandelagen tillämpas. 

Nuvarande bestämmelser i 69 ~ har sin motsvarighet i 8 ~ i det remitterade 
förslaget till förfogandelag. 

70-72 .~§ 

Dessa paragrafer förslås bli upphävda. I det remitterade förslaget till 
förfogandelag motsvaras 70 ~av 9 *· 71 ~av 5 ~första stycket 1 och JO~ samt 

72 ~ av 12 *· 

73 § 

Första stycket, som föreslås upphävt, innehåller i första och andra 
meningarna en hänvisning till bestämmelserna om rekvisition. Eftersom den 
föreslagna 69 ~ innehåller motsvarande hänvisning, behövs inte någon sådan 
i denna paragraf. I fråga om bestämmelsen i tredje meningen hänvisas till 35 * 
andra stycket i det remitterade förslaget till förfogandelag. 

I andra stycket har endast gjorts redaktionella ändringar. 

Paragrafen som föreslås bli upphävd motsvaras i det remitterade förslaget 
till förfogandelag av 42 och 44 ~~-
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75 .~· 

Ändringen är av redaktionell art. 

Innehållet i denna paragraf som föreslås upphävd motsvaras det 

remitlerade förslaget till förfogandelag av 56 * första stycket. 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om tystnadsplikt. Ändringen 

innebär att dessa bestämmelser ges samma utformning som i det remitterade 

förslaget till förfogandelag. 

83 .~· 

I första och tredje styckena har tagits in en erinran om all den i 

civilförsvarslagen föreskrivna be:;värsordningen inte gäller, om annat följer 

av 69 ~. I 69 * hänvisas bl. a. till ·Jesvärsbestämmelserna i 39 och 50 ~~ i det 

remitterade förslaget till förfoga1delag. Härav följer att beslut av civilför

svarschef om ersättning enligt 38 * första stycket i den föreslagna förfogan

delagen överklagas till lokal värderingsnämnd och inte till länsstyrelsen som 

skulle bli fallet om besvärsregeln i 83 ~ första stycket civilförsvarslagen 

tillämpades. Länsstyrelses beslut Jm handräckning enligt 48 ~tredje stycket i 

den föreslagna förfogandelagen överklagas enligt SO~ samma lagförslag hos 

kammarriitt och inte enligt huvudregeln i 83 ~ tredje stycket civilförsvars

lagen hos regeringen. Däremot är besvärsbestiimmelsen i 16 ~ i den 

föreslagna förfogandelagen inte tillämplig vid förfogande för civilförsvarets 

räkning. Talan mot civilförsvarschefs beslut om förfogande förs diirför enligt 

grundregeln i 83 ~ första stycket hos länsstyrelsen. 

Ändringen i andra stycket är föranledd av all 76 ~ upphävs. 

lkra.fiträdandebestämmelserna 

Genom lagen (1975:553) om änfong i civilförsvarslagen (! 960:74) ändrades 

bl. a. 62 ~ (båda styckena). 68 ~ (tredje stycket) och 83 ~ (första. andra och 

tredje styckena). I övergångsbesH!mmelserna föreskrevs i punkten 1 att lagen 

skulle triida i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den 

utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Lagen utkom från 

trycket den 25 juni 1975. I punkten 2 angavs att bestämmelserna i bl. a. 62, 68 
och 83 ~~skulle tillämpas i den äldre lydelsen för tid till och med utgången av 

juni 1979. Genom lagen (1977: 111 J om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 
ändrades bl. a. 68 ~ (första stycket) och 83 ~ (första stycket). Lagändringen. 

som träder i kraft den I juli I 977. föranleds bl. a. av att undsättningskårer inte 
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längre skall finnas i civilförsvaret. Enligt lagens ikraftträdandebestämmelser 
får dock regeringen eller myndighet som regeringen utser bestämma att bl. a. 
68 ~ i sin lydelse enligt lagen (1975:553) får tillämpas på regionala undsätt
ningskårer intill utgången av juni 1981. 

Ikraftträdandebestämmelserna till det remitterade förslaget till lag om 
ändring i civilförsvarslagen innebär att den förfoganderätt som är inskriven i 
68 ~ första stycket första meningen får utövas av chef för undsättningskår 
intill utgången av juni 198 J, om regeringen eller myndighet som regeringen 
utser så bestämmer. Vidare följer av bestämmelserna att 62 ~ första stycket, 
68 *tredje stycket och 83 ~skall tillämpas t. o. m. utgången av juni 1979 i den 
lydelse lagrummen hade innan de ändrades genom lagen (1975:553). 

7 .3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser 
till skydd för försvaret m. m. 

Föreslagna ändringar i denna lag iir av rent formell natur. 

7 .4 Förslaget till lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688) 

Även föreslagna iindringar i denna lag är av formell natur. 

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och 

förstöring 

Också i denna lag föreslås vissa formella ändringar. 

7 .6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta 
inkvarteringsbostad i krig m. m. 

4 och 6 ·''\\ 

Föreslagna ändringar är av formell art. 

9 \ .\ 

Också ändringarna i denna paragraf är av formell natur. Det bör dock 
anmärkas att paragrafens utformning medger att talan mot lokal värderings
niimnds beslut alltid kan föras och således också i ärende om besvär mot 
beredskapsnämnds beslut om ersättning enligt taxa. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 
I. förfogandelag. 
2. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), 
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3. lag om ändring i lagen ( 1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för 

försvaret m. m., 

4. lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688), 

5. lag om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring, 

6. lag om iindring i lagen ( 1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarte

ringsbostad i krig m. m. 

9 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 
Förfogandelag 

Härigenom föreskrives följande. 

Inledande bestämmelser 

119 

Bilaga i 
Utredningens lagförslag 

1 § Kommer riket i krig, träder 4-7 ~* i tillämpning. 

2 § Befinner sig riket i krigsfara eller finner regeringen eljest det nödvändigt 
med hänsyn till försvarsberedskapen får regeringen föreskriva att 4-7 ~§ 
helt eller delvis skall tillämpas från tidpunkt som regeringen bestämmer. 
Detsamma gäller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som 
är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig och det 
genom dessa förhållanden uppkommit knapphet eller betydande fara för 
knapphet inom riket på förnödenheter av vikt för totalförsvaret. 

Föreskrifter enligt första stycket underställes riksdagens prövning inom 
en månad från utfärdandet. Sker ej understiillning, gäller icke föreskrifterna. 

3 § Är riket ej längre i krig eller upphör de förhållanden som påkallat fö
reskrift enligt 2 ~, beslutar regeringen att föreskriften icke vidare skall till
lämpas från tidpunkt som regeringen bestämmer. 

4 § Regeringen eller myndighet som regeringen besHimmer får för statens 
eller annans räkning förfoga över egendom som iiges eller innehas av annan 
än staten, om totalförsvarets ofrånkomliga behov icke utan olägenhet kan 
tillgodoses på annat sätt. 

Om förfogande för civilförsvarets behov föreskrives dock i civilförsvars
lagen ( 1960:74). 

5 § Om ej annat s~irskilt föreskrives i lag, utgår vid förfogande ersiittning 
av statsmedel enligt de grunder som anges i 28-35 ~~-

6 § Med förfogande enligt 4 ~ förstås också riitt att kräva att 
I. ägare eller innehavare av fastighet, anläggning, förnödenhet, trans

portmedel eller annan egendom i erforderlig omfattning utövar den verk-
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samhet och utför de tjänster som har samband med produktion av vissa 
slags förnödenheter eller med iståndsättande eller användning av egendomen 
inom ramen för hans normala verksamhet eller med transport, 

2. var och en även i annat fall än som avses under I i mån av förmåga 
lämnar handräckning för att skyndsamt tillgodose försvarsmaktens tillfälliga 
behov av vägvisare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal. 

7 § Kan förfogande över viss egendom antagas bli behövligt, får myndighet 
som äger rätt att besluta om förfogmde i avvaktan på beslutet förbjuda ägare 
eller innehavare av sådan egendom att överlåta. förbruka. skada, gömma 
undan eller förflytta egendomen (dispositionsförbud). Meddelas ej beslut 
om förfogande inom 30 dagar frän det dispositionsförbudet meddelades, 
skall förbudet upphöra att gälla :Jå begäran av ägaren eller innehavaren. 
Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer förlänga tiden med högst 30 dagar. 

8 § Genom denna lag inskränkes ej den rätt att tvångsvis taga i anspråk 
egendom eller tjänster som följer av annan lagstiftning. 

Särskilda bestämmelser om jor/bgande 

9 § Vid beslut om förfogande skall tillses att den vars rätt beröres av beslutet 
icke lider större förfång än som är nödvändigt med hänsyn till omstän
digheterna. Egendom som oundgängligen behövs för någons näring får icke 
utan tvingande skäl tagas i anspråk. 

10 § Har ägare eller innehavare a-.1 byggnad eller del av byggnad som blir 
föremål för förfogande enligt denna lag stadigvarande bostad i byggnaden 
eller skall han eller någon i hans familj i händelse av utrymning inkvarteras 
i orten, har han och familjen rätt till erforderligt bostadsutrymme i bygg
naden. Om detta skulle medföra allvarliga hinder för byggnadens avsedda 
användning, skall bostadsutrymme om möjligt anvisas i annan byggnad 
inom samma eller närbelägen on. 

11 § Markområde, byggnad, utrymme och industriell anläggning samt så
dana transportmedel som ej stadigvarande behövs för det med förfogandet 
avsedda ändamålet tages i ansprå< med nyttjanderiitt. Egendom som kan 
antagas bli förbrukad eller förstörd eller väsentligt minska i värde tages 
i anspråk med äganderätt. Annan egendom tages i anspråk med nyttjan
derätt, om ej myndighet som meddelar beslutet om förfogande finner lämp
ligt och ägaren medger att egendomen tages i anspråk med äganderätt. 

12 § Ägare eller innehavare av egendom som tages i anspråk med nytt
janderätt är skyldig att tåla eller vidtaga ändring eller förflyttning av in
redning eller utrustning som hör till egendomen samt att i övrigt tåla de 
åtgärder beträffande egendomen vilka myndighet som meddelar beslutet 
om förfogande finner erforderliga. 

13 § Beslut om förfogande kan avse alla eller vissa ägare eller innehavare 
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av egendom av angivet slag. 
Beslutet skall gälla mot ägare eller innehavare när han fått underrättelse 

om beslutet eller, om egendomen producerats. införts till riket eller inom 
riket överförts till visst område efter det han mottagit sådan underrättelse, 
från den senare tidpunkten. Beslut om förfogande för försvarsmaktens behov 
blir dock gällande utan att underrättelse skett, om det kan befaras att genom
förandet av beslutet annars skulle avsevärt försvåras. 

14 § Ägare eller innehavare av egendom som avses med beslut om för
fogande eller dispositionsförbud är skyldig att upplägga, förvara och vårda 
egendomen. Tid och plats för att avlämna egendomen bestiimmes av re
geringen eller myndighet som regeringen utser. 

Hinder att fullgöra skyldighet enligt första stycket skall utan dröjsmål 
anmälas till länsstyrelsen eller till myndighet som meddelat föreskriften. 

15 § Egendom, som enligt denna lag skall tagas i anspråk med iiganderiitt 
eller som producerats för statens eller annans räkning, övergår i ny ägo 
när den avlämnats eller eljest tagits i besittning för den nye ägarens riikning. 

16 § Mot beslut om förfogande för försvarsmaktens behov får talan ei föras. 
Har beslut om förfogande i annat fall än som avses i första stycket med

delats av annan myndighet än regeringen, får talan mot beslutet föras hos 
regeringen genom besvär. Om ej annat föreskrives i beslutet, länder det 

dock omedelbart till efterrättelse. 

17 § Under fredstid skall förfogande enligt denna lag förberedas enligt de 
grunder och av de myndigheter som regeringen bestämmer. 

Värdedngsnämnder 

18 § För handläggning av ärenden om ersättning enligt denna lag finns 
riksvärderingsnämnden samt lokala värderingsnämnder till det antal och 
med de verksamhetsområden som föreskrives av regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. 

19 § Riksvärderingsnämnden består av ordförande samt fyra andra leda
möter. 

Ledamot skall vara myndig svensk medborgare. Ordföranden och ytter
ligare en ledamot skall vara lagkunniga och erfarna i domarvärv. 

För varje ledamot finns en eller flera ersättare. Bestiimmelserna om le

damot gäller även ersättare. 

20 § Regeringen förordnar ledamöter och ersättare i riksvärderingsnämnden 

för viss tid. 

21 § Innan ledamot eller ersättare börjar tjänstgöra i riksvärderingsnämnden, 

skall han ha avlagt domared. 
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22 § Bestiimmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger 
motsvarande tillämpning på den ;;om tjänstgör som ledamot i riksvärde
ri ngsnä m nden. 

23 § Riksvärderingsniimnden är beslutför när ordföranden och minst tre 
andra ledamöter är närvarande. 

Som niimndens beslut gäller den mening varom de flesta ledamöterna 
förenar sig eller, vid lika röstetal. den mening som ordföranden biträder. 

Yppas vid omröstning flera iin två meningar, skall bestiimmelserna i 16 
kap. riittegångshalken om omröstning i överriitt gälla i tillämpliga delar. 

24 § Regeringen kan föreskriva att i riksviirderingsnämnden skall finnas 
flera avdelningar. På sådan avdelr:ing iiger 19-23 ~~ motsvarande tillämp
ning. 

25 § Lokal viirderingsniimnd består av ordförande och två andra ledamöter. 
Ledamöterna utses för viss tid av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer. 

Ledamot skall vara myndig swnsk medborgare. 
För varje ledamot finns en eller flera ersiittare. Bestämmelserna om le

damot giillcr iiven ersiittare. 

26 § För alt lokal värderingsnämnd skall vara beslutför fordras att samtliga 
ledamöter iir niirvarande. 

Som nämndens beslut giiller dm mening varom de flesta ledamöterna 
förenar sig. 

27 § Statens rutt bevakas inför riksviirderingsnämnden av ombud som re
geringen utser och inför lokal viirderingsniimnd av ombud som utses av 
regeringen eller myndighet som 1·egeringen bestämmer. 

Ersättningsgrunder 

28 § Riksviirderingsniimnden eller lokal värderingsniimnd som riksvärde
ringsnänrnden bestämmer kan efter samråd med statens pris- och kartell
niimnd på förhand föreskriva alt \'isst pris skall gälla för egendom, åtgärd 
eller tjiinst. som omfattas av förfogande enligt denna lag. Prissättningen 
kan gälla för hela landet eller del av landet. 

Visst pris som föreskrivits av lokal viirderingsnämnd skall underställas 
riksviirdcringsnämndens prövning 

Som visst pris anses även pris som gäller enligt allmänna prisreglerings
lagen ( J 956:236). dock icke för annat område eller i vidare mån än det 
giiller enligt nämnda lag. 

29 § liar' visst pris fastställts enligt 28 ~. skall ersiittning utgå efter detta 
pris. om ej riksvärderingsnämnden efter prövning i varje enskilt fall på 
grund av siirskilda omstiindigheter finner priset vara obilligt och bestämmer 
ersiittningen till annat belopp. 
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30 § Har visst pris ej faststiiilts för egendom. åtgärd eller tjänst som omfattas 
av förfogande enligt denna lag. skall ersättning utgå enligt de grunder som 
anges i 31-33 R 

31 § Betriilfande egendom som tages i anspråk med äganderätt utgår skiilig 
ersättning för nödviindiga kostnader vid produktion eller återanskaffning 
eller. om egendomen tages i anspråk hos återförsäljare, vid återanskaffning 
och återförsäljning av sådan egendom. 

32 § Beträffande egendom som tages i anspråk med nyttjanderätt utgår skä
lig ersättning för nyttjandet och för kostnader i samband med åtgärd som 
avses i 12 ~ samt för skada på eller avsevärd försämring av egendomen. 

33 § För tjänst eller handräckning som avses i 6 ~ utgår skälig ersättning 
enligt de normer som gäller i fråga om ersättning för frivilligt arbete av 
motsvarande slag. Skiilig ersättning utgår också för transport av ianspråk
tagen egendom till och från mottagaren och för omhändertagande av egen
dom enligt 14 ~. 

34 § liar beslut om förfogande meddelats betriiffande viss egendom och 
möter ej genom ägarens eller innehavarens förvållande hinder att taga egen
domen i besittning för mottagarens räkning, står mottagaren faran för att 
egendomen av våda förstöres, försämras eller minskas. 

35 § Upphör dispositionsförbud enligt 7 ~ att gälla utan att beslut om för
fogande har meddelats, utgår skälig ersättning för skada eller olägenhet 
som förbudet medfört. 

Handläggning av ersättningsärenden 

36 § Ersättning som utgår efter visst pris bestiimmes av den myndighet 
som beslutat om förfogande eller av myndighet som regeringen bestiimmer. 

Ersättning som ej utgår efter visst pris fastställes av lokal värderings
nämnd. Om särskilda skäl föreligger. kan riksvärderingsnämnden efter an
sökan av part omedelbart upptaga fråga om sådan ersättning. 

Har nyttjanderiitt till egendom upplåtits genom frivillig överenskommelse 
i stiillet för förfogande och lider egendomen skada eller avsevärd försiimring. 
vartill hänsyn ej tagits vid överenskommelsen. får upplåtaren begära att 
ersättningsfrågan prövas enligt andra stycket. 

37 § Talan mot beslut av myndighet eller lokal viirderingsnämnd enligt 
36 ~ föres hos riksviirderingsniimnden genom besvär. Vill någon med stöd 
av 29 ~ göra anspråk på ersättning utöver visst pris som fastställts enligt 
28 ~. skall han inom besvärstiden göra ansökan därom hos riksvärderings
niimnden. 

38 § Mot riksvärderingsnämndens beslut enligt denna lag om ersättning 
får talan ej föras. 
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39 § Om utbetalning av crsiittning enligt denna lag föreskriver regeringen. 

40 § Har någon till siikerhet för fordran panträtt i egendom som tages i 
anspråk med äganderiitt enligt denna lag, är han före ägaren berättigad att 
utfå sin fordran ur ersiittningcn för egendomen, iiven om fordringen ej är 
förfallen till betalning. Detta gi411er också elen som har rätt att hålla kvar 
egendomen till siikerhet för förfalle!1 fordran samt siiljaren vid avbetalnings
köp. 

41 § Ersiittning for egendom som iir utmätt skall utges till utmiitnings
mannen. om borgeniiren begiir del. Avser ersiittningen egendom som är 
satt i kvarstad eller ligger under skingringsförbucl skall, om part begär det, 
ersiittningen utges till överexekutor för insiittande i bankinrättning enligt 
bestiimmclserna i utsökningslagen. 

Uppg[f/ss/.:.yldigher m. m. 

42 § I elen mån det behövs för att genomföra förfogande över egendom 
som avses i 4 ~ första stycket skall var och en på anfordran av myndighet 
som får besluta om förfogande lämna uppgift om den miingd av egendomen 
som han innehar eller som han har producerat eller iståndsatt. 

i\gare eller innehavare av egendom, betriiffande vilken förberedelser för 
förfogande enligt 17 ~kommer i fråga är skyldig att liimna för sådant ändamål 
erforderliga uppgifter om egendomen samt att tillhandahålla den för be
siktning. 

Uppgiftsskyldighet skall fullgöras utan ersiittning, om ej regeringen be
stiimmer annat. 

43 § För kontroll av att uppgift som Himnats enligt 42 ~ första stycket iir 
riktig och fullstiinclig skall uppgiftsskyldig på begiiran av liinsstyrelse eller 
polismyndighet eller av annan myndighet som regeringen bestiimmer till
handahålla myndigheten handelsböcker och andra affärshandlingar. 

44 § För det i 43 ~ angivna syftet för undersökning göras av kontor, fabrik, 
butik, serverings- och lagerlokal, l1dugård eller annat utrymme eller för
varingsstiille som elen uppgiftsskyldige förfogar över samt av hans han
clclsböcker och andra affärshancllingar. Vid sådan undersökning skall be
stiimmelserna i 28 kap. rättegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga 
delar. Myndighet som avses i 43 ~ utövar därvid den befogenhet som vid 
husrannsakan tillkommer undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. 

45 § Har någon underlåtit att fullgöra skyldighet enligt 42 eller 43 ~. får 
liinsstyrelsen eller annan myndighet som regeringen bestämmer förelägga 
den försumlige att fullgöra skylcligh~ten vid vite eller, i fråga om besiktning, 
vid äventyr att åtgiirclen eljest utföres på hans bekostnad. 

Vite utdömes av länsstyrelsen, som också får förordna om handräckning av 
polismyndighet l'ör att genomföra besiktning och taga ut kostnaden härför av 
elen försumlige. 
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Mot beslut om föreläggande av vite får talan ej föras annat iin i samband 
med talan mot beslut om utdömande av vitet. 

Talan mot beslut om utdömande av vite eller om handriickning föres 
hos kammarrätt genom besviir. Beslut om handriickning länder omedelbart 
till efterrättelse, om ej annat föreskrives i beslutet. 

46 § Vad som inhämtats med stöd av 42-44 ~·~ eller vid förberedelser som 
eljest avses i 17 ~ får ej obehörigen yppas. 

Ansvarsbestämmelser m. m. 

47 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes. om ej gärningen iir belagd 
med straff i brottsbalken, elen som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

I. ej iakttager föreskrift som meddelats enligt 4, 6. 7 eller 12 ~. 
2. underlåter att fullgöra skyldighet som ålig.ger honom enligt 14 eller 

4H, 
3. underlåter att efterkomma begäran enligt 43 ~, 
4. vid fullgörande av skyldighet enligt 42 ~ lämnar oriktig uppgift. om 

uppgiften innebär fara i bevishänseende. 
Har nera medverkat till gärning som avses i första stycket iiger 23 kap. 

4 och 5 ~~ brottsbalken motsvarande tillämpning. 

48 § Företagare ansvarar för gärning som avses i 4 7 ~, om giirningen begås 
i hans rörelse och han har haft eller bort ha vetskap om gärningen. 

49 § Egendom som mottagits i samband med brott som avses i 47 ~ eller 
undanhållits genom sådant brott skall förklaras förve.rkad. om det ej iir 
uppenbart obilligt. Äger gärningsmannen eller annan som medverkat till 
brottet ytterligare mängd av den egendom som brottet avsett kan även 
denna mängd förklaras förverkad. Annan egendom som omfattas av fö
reskrift om förfogande eller dispositionsforbucl och som iiges av giirnings
mannen eller annan som medverkat till brottet kan också förklaras förverkad, 
om särskilda skäl föreligger. 

I stället för egendom som avses i första stycket kan dess viirde förklaras 
förverkat. 

50 § Har beslag lagts på egendom, som kan antagas bli förverkad. och iir 
den underkastad förskämning eller snar förstörelse eller annan nedgång i 
värde, får den genast försäljas. Sådan försiiljning skall alltid ske om iigaren 
begär det. Uppskattas egendomens värde till femhundra kronor eller högre 
belopp och har ej försäljning påkallats av ägaren. skall dock tillstånd till 
försäljningen sökas hos rätten, om omstiindigheterna medger detta. Riitten 
får utan att höra ägaren meddela beslut om egendomens försiiljning. 

Särskilda bestämmelser 

51 § Vägrar eller försummar någon att behörigen eller i riitt tid tillhandahålla 
egendom, som omfattas av beslut om förfogande enligt 4 och 9-13 ~~. skall 
polismyndighet lämna det bitriide som behövs. Om dröjsmål kan medföra 
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fara och polismyndighet icke är tillgänglig, tillkommer samma rätt den myn
dighet som utövat förfoganderättt~n. 

52 § Beslut enligt 4. 6 eller 7 ~denna lag är utan verkan efter den tidpunkt, 
då tillämpningen av dessa paragrafer upphör i det hänseende som föreskriften 
avser. om ej annat följer av 53 ~- I fråga om ersättning. som någon enligt 
denna lag är berättigad till vid nämnda tid eller för upplåtelse som gäller 
därefter. skall lagens bestämmelser fortfarande äga tillämpning. 

53 § Har fastighet tagits i anspråk genom förfogande. skall upplåtelse, om 
särskilda skäl föreligger, gälla under bestämd tid, dock högst fem år. Vad 
nu sagts om fastighet skall också tillämpas på gruva eller på byggnad, ut
rymme eller anläggning som ej är tillbehör till fast egendom. 

Denna lag träder i kraft den 

Genom lagen upphäves rekvisitionslagen (1942:583), beredskapsförfo
gandelagen ( 1942:584) och allmänna förfogandelagen ( 1954:279). 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom bestämmelse i denm lag, tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

Förslag till 
Lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) 

Hiirigenom föreskrives i fråga om civilförsvarslagen ( 1960:74)1 

dels att 51, 62 och 68-74 ~~ sbll ha nedan angivna lydelse. 
dels att 75 och 76 ~~ skall upphöra att gälla.' 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vde/se 

51 ~. 

Har jämlikt 8 ~ verkskydd tagits i anspråk för uppgifter som ej röra den 
anläggning eller byggnad, för vilken det är avsett. skall skälig ersättning 
utgå av statsmedel dels för vad som utgivits till verkskyddspersonalen enligt 
47 ~ tredje stycket, dels för skada 1 materiel eller annan egendom, därest 
skadan ej är ringa. 

Anspråk på ersiittning prövas i den 
ordning som är stadgad beträffande 
rekvisirion .f(ir.fbrsvarsmaktens behor. 

Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning som är stadgad i förfogan-

de/agen ( ). 

62 ~ 

Den som med stöd av 57 ~ första stycket c) eller e) eller 61 ~ ålagts att 

I Lagen omtryckt 1975:712. 
2 lkstiimmclscr i avseenden som f. n. r~gleras i 69-72. 74 och 76 ~~ återfinns i 9-12. 
40. 41 och 51 ~~ förslaget till förfogandelag. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen ~vdel~e 

vidtaga eller tåla åtgärd, som avses i nämnda lagrum, är berättigad till skiilig 
ersättning av statsmedel för kostnad eller skada, som åsamkats honom. 
Vid ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas till den nytta, ätgiirden 
kan medföra för honom. Är kostnaden eller skadan ringa, utgår icke er
sättning. 

Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning som är stadgad beträffande 

rekvisition .för.försvarsmaktens behov. 

68 ~· (första stycket) 
Civi(förwarsch~( och chef.för und

sättningskår inom cil'i(/orsvaret även
som länss(vrelse äga under cil'i(/or
svarsberedskap taga i anspråk mark
områden. byggnader. utrymmen. livs
medel, transportmedel, utrustnings

persedlar, materiel och annan egen

dom, som innehaves av annan än sta

ten, därest det.finnes e~/order/igtJor att 
statlig civi(/orwarsuppgifi skall kunna 

.fullgöras och överenskommelse om 

egendomens a1•stående ej kan trä.flås 
tillräckligt sAyndsamt. Civi(försvarschef 
och länsstyrelse äga hän•id endast taga i 

anspråk sådan egendom, som .linnes 
inom deras verksamhetsområde; dock 
må efter länss(vrelsens medgivande ci
vi(/örsvarsche.f taga moto~fordon. släp

Järdon och motorredskap i a11språk, 
iiven om de.finnas inom armar till länet 
hörande civi(försvarsområde. 

68 ~ (andra stycket) 
Ianspråktagande enligt.första s(~·ck

et av byggnad eller del därav för in
kvartering av vårdbehövande i sär
skild förläggning ävensom ianspråk
tagande av utrustning, som erfordras 
för sådan förläggning, må bestå intill 
två veckor frän det att driften av för
läggningen upphört att vara en ci
v i I försvarsuppgift. 

68 ~ (tredje stycket) 
I den män det prövas nödigt för 

fullgörande av kommuns skyldighe
ter enligt 40 ~ I mom. b) och c) att 

Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning som är stadgad i Jbr/ogan-
delagen ( ). 

68 ~ 
Ifråga om/brfoganderättfbr./itl(iJÖ

rande m· stat/f~ civil/örsvarsuppgi/i gäl
ler .förfogandelagen ( }, om ej 

annat.fö(ier a1• andra och tret(je s(rck
ena samt 65, 66, 69-74och81-83ff 

Sådan rätt fbreligger endast under 

cil'il/brsrnrsberedskap och tillkommer 
då civi(forsvarsche/: che(för u11dsätt

ningskår samt länss(vrelse. 

Civil/Cirsvarsche( och länss(\'rel~e fä 
endast taga i anspråk egendom som 

finnes inom deras \'erksamhetsområ
de. Motorfordon. släpfordon och mo
torredskap utom områdl'f, vilka utta

Kilsfbr civil/ors1•arets behov enl~r:t.Jljr
ordnin!{en ( ) om .forberedel
ser .för krigsanska(fi1ing, få dock, när 

särskilda skäl föreligga. tagas i an
språk av länsstyrelse och e/ier 
länss(vrelsens mec~~ivande ar cil'il/7ir
s1•arsclw( 

69 ~ 

För/oga11de enligt 68 .11 över bygg
nad eller del därav för inkvartering 
av värdbehövandc i särskild förfägg
ning ävensom ianspråktagande av 
utrustning, som erfordras för sådan 
förläggning, må bestå intill två veck
or från det att driften av förläggning
en upphört att vara en civilförsvars
uppgift. 

70 ~ 

I den mån det prövas nödigt för 
fullgörande ay kommuns skyldighe
ter enligt 40 ~ I mom. bJ och c) att 
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Nuvarande ~vdelse 

egendom tages i anspråk får kom
muns räkning, skall l'ad iförsta styck

et sägs iiga motsvarande tillämpning 
såvitt giiller egendom, som finnes 
inom kommunen. Vad sålunda stad
gats skall i fråga om utförande av 
byggnadsanordning gälla jämväl un
der tid, då civilförsvarsberedskap 
icke råder: fbr/(Jganderätten må hJr
vid dock endast utövas av länsstyrel
sen. 

69 ~ 

Då egendom tages i anspråk, skall 
såvitt möifigl hänsyn tagas till ägarens 

eller innehal'arcns til~f!,ång på egen

dom. l'ammfråga är. och behov därav 
.för sin näring. Vad som oundgängligc>n 

er(ordrasför någons näring må <~i lllan 

11•ingandc skäl tagas i answåk. 

70 ~ 

I mom. Har ägare eller innehavc.re 
al' byggnad som tages i anspråk stadii!.
varande bostad i byggnaden, skall ,?å 
anfordran nöd~f!,I bostadsutrymme där 
anvisas honom och hans fami(j. 

2 111om. Den som äger eller har nytt
janderätt till byggnad eller del al' 
byggnad. vilken tages i anspråk för in
krnrtering av l//rvmmande bef"oik
ningsgrupp, skall. 0111 han tillhör den
na grupp och önskar taga bostad i 
byggnaden, få nödigt bostadsutrymme 

anvisat åt sig i denna. Detsamma sbll 

gälla om äganderätten eller nyt(iande
rätten tillkommer någon i den 11try111-

mandes .tämili. 
Därest tillämpning m• rnd nu sagts 

skulle medföra allmrligt hinder Jjjr 

bvggnadens planenliga anl'ändning, 

skall bostadsutrvmme i stället anvims 
inom annan byggnad i samma civilfiir

s1•arsområde. 

71 ~ 

.Harkområde, h_1ggnader och lll

rrmmen. så ock transportmedel, l'ilka 
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Föreslagen lydelse 
egendom tages i anspråk för k.om
muns räkning, skall 68 .11 äga mot
svarande tillämpning såvitt gäller 
egendom som finnes inom kommu
nen. Vad sålunda stadgats skall i frå
ga om utförande av byggnadsanord
ning gälla jämväl under den tid, då 
civilförsvarsberedskap icke råder. 
Förfoganderätten må härvid dock en
dast utövas av länsstyrelsen. 
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Nuvarande (vdel.~e 

icke stadigvarande erfordras för civil
.försvarets behov. tagas i anspråk med 
nyt(ianderätt. Egendom, som kan an
tagas bliva.tarbrukad el/er.förstörd el
ler komma all väsentligt minska i vär
de, tages i anspråk med äganderäll. 

Annan egendom tages i anspråk med 

nyt(ianderätt, såvida icke den som 
l//öi•ar .for(oganderätten .finner lämp

ligt eller ägaren påfordrar. all egen

domen övertages med äganderäll. 

72 ~ 

Ä°gare eller innehavare av egendom. 

som tagits i anspråk med nyt(ianderäll 
är skyldig att, i den mån det på(ordras. 

tåla eller i•idraga ändring ellerforfly11-

ning av inredning eller utrustning, som 

hör till egendomen. samt att i övrigt 

tåla de åtgärder beträJfande egen
domen. vilka den som utövarför(ogan

derällen .finner erforderliga. 

75 ~ 

I den mån det prövas oundgäng
ligt för att annan civilförsvarsuppgift 
än som avses i 68 §skall kunna full
göras, äger civilförsvarsmyndighet, i 
enlighet med vad regeringen närma
re förordnar därom, under civilför
svarsbcrcdskap taga i anspråk egen
dom, som innehaves av annan än 
staten. Härvid skola bestämmelser
na i 68-74 §§ lända till efterrättelse 
i tillämpliga delar. 

73 * (första stycket) 
Har under civi{försvarsberedskap 

egendom tagits i anspråkJämlikt 68 § 

eller åtgärd vidtagits Jämlikt 72 .~'. är 
egendomens ägare eller innehavare 

berälligad till ersällning enligt de grun

der, som ära stadgade ifråga om re

kvisition .for .försvarsmaktens behov. 
Anspråk på ersällning skall pröms i 
den ordning, som gäller .för ersätt-

9 Riksdagen 1977 I 78. I sam/. Nr 72 
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Föreslagen (vdelse 

71 ~ 

I den mån det prövas oundgäng
ligt för att annan civilförsvarsuppgift 
än som avses i 68-70 §§skall kunna 
fullgöras, äger civilförsvarsmyndig

het, i enlighet med vad regeringen 
närmare förordnar därom, under ci
vilförsvarsberedskap taga i anspråk 
egendom, som innehaves av annan 
än staten. Härvid skola bestämmel

serna i 68-70 .~§och i.fo('/Ogandelagen 
( ) lända till efterrättelse i till
lämpliga delar. 

72 ~ 

Även om egendom, som med.för
foganderäll tages i anspråk .för civil

.försvarets räkning, är avsedd att till
handahållas endast vid särskilda till
fällen, må ersättningen bestämmas 
en gång för alla. Inskränkning sker 

dock härigenom icke i rätten till er
sättning för skada, som ej förutsetts. 
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Nuvarande ~vdelse 

ningsanspråk i anledning m· sådan rc>k
l'isition med iak11agande m· all l:fier 
taxa utgående ersättning.fastställes till 
beloppet av den, som utövarfii1:fogan
derä11en. Även om egendom, S·:>m 
tages i anspråk, är avsedd att tillhm
dahållas endast vid särskilda till fål
len, må ersättningen bestämmas en 
gång för alla, dock all inskränktiing 
icke här(e,enom sker i rätten till ersiitt
ning för skada, som ej förutsetts. 

73 ~ (andra stycket) 

Har under tid, då civi(försvarsbe
redskap icke råder. egendom tagits i 
anspråk jämlikt 68 _,1· tre<fje stycket 
andra punkten eller åtgärd vidtae,its 
jämlikt 72 _,1·, bestämmes ersättdng 

med tillämpning av expropriations
lagen (1972:719). 

73 ~(tredje stycket) 

Ersättning gäldas. om egendomen 
tagits i anspråk för kommuns räk
ning, av kommunen och efjest av sta
ten. Vid fortsatt ianspråktagande en
ligt 68 .~· andra stycket gäldas ersiill
ningen av staten. 

74 ~ 

Har någon till säkerhet.för.fordran 
panträll i egendom. som tagits i an
språk med äganderäll. äger han fram
för ägaren rätt all u(få sin fordran ur 
ersällningsheloppet. även om.fordring
en ~i är förfallen till betalning. Det
samma skall ock gälla den. som har 
räl! all kvarhålla egendomen till sä
kerhet .för .förfallen .fordran. 

Ersättningsbelopp för egendom, 
som är utmätt, skal/ utgivas til/ utmät
ningsmannen. om borgenären yrkar 
det. Avser beloppet egendom, som 
sa/Is i ki>arstad eller under skingrings-
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Föreslagen (vdelse 

73 ~ 

Ersällning_för egendom, som tagits 
i anspråk enligt 70 .~· andra punkten, 
bestämmes med tillämpning av ex
propriationslagen (1972:719). De/la 
gäller även i detfall all i anslutning till 
ianspråktagandet åtgärd vidtagits en-
ligt 12 f förfogandelagen ( ). 

74 * 
I fråga om betalning av ersättning 

gälla bestämmelserna i fö~fOgandela
gen ( ). Om egendomen tagits 
i anspråk för kommuns räkning, 

betalas dock ersällningen ai· kommu
nen utom vid fortsatt ianspråktagan
de enligt 69 _,1· då ersällningen betalas 
av staten. 
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Nu11arande lydelse 

förbud, skall det, om part så begär, ut

givas till överexekutor, som har att.för
fara därmed på sätt är stadgat i 186 f 
utsöknings/agen. 

76 ~ 

Vägrar eller försummar någon att 

behörigen eller i rätt tid tillhandahålla 
egendom. som tagits i anspråk med 
förfoganderätt enligt denna lag, äger 

po/ismynd(f{het uttaga egendomen. 

Kan dröjsmål med.föra våda och är po
lismyndighet icke att tillgå, tillkommer 
samma rätt den som utö11at .förfogan

derätten. 

Denna lag träder i kraft den 
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Föreslagen ~vdelse 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestäm
melsen. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestäm
melser till skydd för försvaret m. m. 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1940:358) med vissa bestämmelser 
till skydd för försvaret m. m.' 

dels att i 1-3, 8, 10, 10 a och 11 ~~ordet "Konungen" i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form, 

dels att i 1 *ordet "krigsmaktens" skall bytas ut mot "försvarsmaktens". 
dels att 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu11arande (vdef~e Föreslagen (vdelse 

Länsstyrelsen äger ålägga den som driver industriell eller annan verk
samhet av väsentlig betydelse för försvaret eller folkförsörjningen att vidtaga 
särskilda skyddsåtgärder inom anläggning för driften, såsom anordnande 
av bevakning, inhägnad, maskinskydd eller reservförråd, om sådan åtgärd 
med hänsyn till fara för spioneri eller sabotage eller för skada genom fientlig 
verksamhet finnes påkallad för att förhindra obehörig insyn eller för att 

1 Lagen omtryckt 1960:75. Senaste lydelse av IO a ~ 1971:571. 



Prop. 1977178:72 132 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

säkerställa driften. I den mån driften avses skola fortgå även då platsen 
omedelbart hotas av fientligt anfall, må länsstyrelsen tillika förordna att 
härav betingade särskilda anordningar för personalens skydd skola vidtagas. 

Om särskilda skäl ära därtill, må länsstyrelsen ålägga jämväl anläggningens 
ägare att vidtaga åtgärd, som avses i första stycket. 

Den som ålagts vidtaga åtgärd, som avses i denna paragraf, är berättigad 
till skälig ersättning av statsmedcl for kostnad eller skada, som åsamkas 

honom härigenom. Vid ersättningens bestämmande skall hänsyn tagas till 
den nytta, som åtgärden kan medföra för honom. Är kostnaden eller skadan 
ringa, utgår icke ersättning. 

Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning, som är stadgad betriiffr;nde 
rekvisition för krigsmaktens behoL 

Denna lag träder i kraft den 

Förslag till 

Anspråk på ersättning prövas i den 
ordning, som är stadgad i .förfiJgan-
delagen ( ). 

Lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688) 

Härigenom föreskrives i fråga om krigssjukvårdslagen (1953:688)1 

dels att i 3-7, 8, 9, 9a, 10 och 12 *~ ordet "Konungen" skall bytas ut 
mot "regeringen", 

dels att i I, 2 och 4 ~* ordet '"krigsmakten" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "försvarsmakten" i motsvarande form, 

dels att 7 a ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (~'(fe/se 

7 a ~ 
Då 3 *tillämpas skall, utan hinder 

av vad i allmänna fö1:fiJgandelagen 
finnes stadgat om förutsättningMna 
för lagens tillämpning, nämnda lag 
i erforderliga delar gälla för att till-

Då 3 ~tillämpas skall, utan hinder 
av vad i.fö(!iJgande/agen ( ) fin
nes stadgat om förutsättningarna för 
lagens tillämpning, nämnda lag i er
forderliga delar gälla för att tillgodo-

godose det allmänt civila medicinal- se det allmänt civila medicinalvä-
väsendets och det civila veterinär- sendcts och det civila veterinärvä-

väsendets behov. sendcts behov. 

Denna lag träder i kraft den 

1 
Lagen omtryckt 1966:52. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (I 961 :655) om undanförsel och 
förstöring 

Härigenom föreskrives i fråga om lagen (1961 :655) om undanförsel och för
störing 

dels att i 1, 5. 9, 10 och 11 *~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot 
"regeringen", 

dels att i 10 ~ordet "krigsmaktens" skall bytas ut mot "försvarsmaktens", 
dels att 4 och 7 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~vdelse 

4 ~ 

För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt 

till fullgörande av beslut om undanförsel, så ock för medverkan vid för
beredande åtgärder eller biträde vid undanförselns genomförande utgår er
sättning av statsmedel i den mån särskilda omständigheter ej annat för
anleda. Har kostnad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av 
undanförsel och står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta 
åtgärden kan hava medfört för honom, är han för sådan kostnad berättigad 
till skälig ersättning av statsmedel. 

Har egendom undanförts genom myndighets försorg, är iigaren eller in
nehavaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför i den mån 
han enligt vad i första stycket sägs skolat svara för kostnaden, därest han 
själv verkställt transporten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning 
i fråga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egendom. 

Anspråk på ersättning enligt första Anspråk på ersättning enligt första 
stycket prövas i den ordning som är stycket prövas i den ordning som är 
stadgad herräflande rekvisirion för stadgad i.för/i1gande/agen ( ). 
krigsmakf('ns b('hov. 

Har beslut om undanförsel eller 
förstöring meddelats, äger myndig
het, som Konungen bestämmer, taga 
i anspråk markområden, byggnader, 
utrymmen, transportmedel och 
materiel ävensom vad eljest må fin
nas erforderligt för fullgörande av 
uppgift enligt denna lag, och skall 
därvid vad i allmänna .fö1fogande/a

gen stadgas äga tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den 

7 ~ 
Har beslut om undanförsel eller 

förstöring meddelats, äger myndig
het, som regeringen bestämmer. taga 
i anspråk markområden, byggnader, 
utrymmen, transportmedel och 
materiel ävensom vad eljest må fin
nas erforderligt för fullgörande av 
uppgift enligt denna lag, och skall 
därvid vad i /ö1fogandelagen ( ) 

stadgas äga tillämpning. 
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Förslag till 
Förfogandeförordning 

Härigenom föreskrives följande. 

Myndigheter som får besluta om fö(fogande 

134 

Bilaf(a l 
Utredningens förslag till 
verkstäl I ighetsföreskri fler 

1 § Beslut om förfogande för försvarsmaktens behov får meddelas av de 
myndigheter som anges i bilaga till denna förordning, om ej annat följer 

av 3 eller 4 ~. 
Kan beslut om förfogande ej inhämtas från myndighet som avses i första 

stycket eller kan beslut i sådan ordning ej avvaktas, får chef för bataljon 
eller enhet av motsvarande storlek meddela sådant beslut i den mån det 
oundgängligen erfordras för tjänstens behöriga fullgörande. 

2 § Beslut om förfogande för C.et övriga totalförsvarets behov meddelas 
i fråga om transportmedel av sjöfartsverket, luftfartsverket, transportnämn
den, annan central statlig myndighet för vars behov uttagning av trans
portmedel skett eller vederbörande länsstyrelse samt i fråga om annan egen
dom av de myndigheter som rt;:geringen bestämmer i särskild ordning. I 
fråga om de myndigheter som rnr besluta om förfogande för civilförsvarets 
behov finns dock bestämmelser i civilförsvarslagen (1960:74) och civilför
svarskungörelsen ( 1960:377). 

3 § Beslut om förfogande uteslutande för försvarsmaktens behov över järn
vägsanläggning, elkraftanläggning, teleanläggning, luftfartsanläggning eller 
sjöfartsanläggning med tillhörande personal, utrustning och förråd får med
delas endast av överbefälhavaren, chefen för försvarsstaben och. enligt över
befälhavarens bestämmande, chef för sektion inom försvarsstaben. Sådant 
beslut får också meddelas i fråga om jiirnvägs-, elkraft- eller sjöfartsan
läggning av militärbefälhavare, i fråga om teleanläggning av chefen för ma
rinen och chefen för Oygvapnet samt i fråga om luftfartsanläggning av chefen 
för Oygvapnet, sektorchef och försvarets materielverk. 

Innan beslut enligt första stycket meddelas, skall samråd äga rum med 
den centrala myndighet som t>~röres av beslutet. 

Med anläggning som avses i första -stycket förstås anläggning av sådan 
art som närmare anges i kungörelserna (1970:644-647 och 649) om undan
försel och förstöring av vissa ~.lags anläggningar. 

4 § Beslut om förfogande för försvarsmaktens behov över markområde och 
byggnad som erfordras för sådant befåstningsarbete eller liknande arbete 
som ej är av tillfällig natur får meddelas endast av fortitikationsförvaltningen, 
chef för fördelning, brigad och etappgrupp, militärbefälhavare, försvars
områdesbefålhavare, chef för ku:>tartilleriförsvar. marint bevakningsområde 
och marin operationsbas samt sektorchef. 
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Företrädesräzt till egendom 

5 § Beslut om förfogande över egendom, som genom uttagning eller på 
annat sätt förberetts för förfogande, får ej avse annat än det avsedda än
damålet, om ej regeringen bestämmer annat eller medgivande lämnas av 
den, för vars behov egendomen är avsedd, eller den myndighet som beslutat 
om uttagningen eller vidtagit annan förberedande åtgärd. 

6 § Gör flera myndigheter anspråk på egendom, som ej är förberedd för 
förfogande, avgöres frågan om företrädesrätt i samråd mellan myndighe
terna. Kan enighet ej nås hänskjutes ärendet till regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer. Kan beslut i sådan ordning ej inhämtas eller 
avvaktas, äger militär myndighet företrädesrätt till egendomen i den mån 
den oundgängligen erfordras för tjänstens behöriga fullgörande. 

Fö1fogande över viss egendom 

7 § Beslut om förfogande över utrustning, kläder och materiel som någon 
behöver för att skydda sig, sin familj, sin egendom eller sina anställda mot 
fientlig verksamhet får meddelas endast efter tillstånd av länsstyrelsen. 

Fö1:fogandebes/11ts innehåll m. m. 

8 § Av beslut om förfogande skall framgå 
l. dagen för beslutet och vem som fattat beslutet, 
2. den för vars behov förfogandet sker, 
3. egendom, åtgärd eller tjänst som beslutet avser, 
4. ägaren eller innehavaren av egendomen eller annan som beröres av 

beslutet, 
5. huruvida egendomen tages i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt, 
6. i fall då förfogandet avser annat än ianspråktagande med äganderätt 

den tid som förfogandet beräknas omfatta, 
7. övriga omständigheter som kan vara av betydelse för att beslutet skall 

kunna genomföras, 
8. tid för eventuell besiktning, 
9. den ersättning på grund av beslutet som utgår efter visst pris och 

förfarandet vid framställande av anspråk på annan ersättning, 
10. besvärshänvisning om beslutet innehåller uppgift om ersättning efter 

visst pris. 

9 § Om ärendet är så brådskande att det ej finns tid att utforma skriftligt 
beslut, får ärendet avgöras muntligen. Beslutet skall dock om möjligt be
kräftas skriftligen. Avskrift av skriftligt beslut skall sändas till länsstyrelsen 
i det län där egendomen finns eller där den som beröres av beslutet är 
bosatt. 

10 § Den som mottagit den egendom, åtgärd eller tjänst som beslut om 
förfogande avser skall utfärda kvitto om mottagandet. Är mottagaren ej 
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samma myndighet som meddelat beslutet, skall avskrift eller kopia av kvittot 
sändas till denna myndighet. Hc.r beslutet meddelats av chef för bataljon 

eller annan enhet som avses i I § andra stycket, skall avskrift eller kopia 
av kvittot också sändas till närrr:ast överordnade militära myndighet som 
enligt I § första stycket får meddela sådant beslut. 

11 § Avser beslut om förfogande all egendom av visst slag inom ett område 

eller viss del av sådan egendom, skall den myndighet som meddelat beslutet 
med beaktande av 13 ~ andra stycket andra punkten förfogandelagen 
( ) se till att beslutet på lämpligt sätt kommer till allmänhetens kän
nedom. 

12 § Myndighet som avses i 1 och 2 ~~ skall föra förteckning över ärenden 

angående beslut om förfogande. Ärendena skall upptagas i nummerföljd. 
För varje ärende skall antecknas beslut och annan åtgärd. Avskrift eller 

kopia av beslut eller annan handling i ärendet skall förses med ärendets 

nummer och föras samman i en akt. När akten eller handling ur denna 
lämnas till annan myndighet, s:<all detta antecknas. 

Visst pris 

13 § Har riksvärderingsnämnden eller lokal värderingsnämnd bestämt att 
visst pris skall gälla för egendom, åtgärd eller tjänst, skall underrättelse 

därom sändas till vederbörande liinsstyrelser och centrala förvaltningsmyn
digheter. Länsstyrelsen skall underrätta lokal värderingsnämnd om pris som 
bestämts av riksvärderingsnämnden. 

14 § Regeringen bestämmer om och när visst pris skall kungöras offentligen. 
Pris som skall gälla för hela landet eller för visst område inom två eller 
flera län kungöres genom införande i Svensk författningssamling. Annat 
pris kungöres genom införande i länskungörelserna. 

Visst pris gäller från den tidpunkt som anges vid kungörandet eller, om 
kungörande ej sker, från den tidp;Jnkt som riksvärderingsnämnden bestäm
mer. 

Besiktning 

15 § När ersättning på grund av beslut om förfogande ej utgår efter visst 
pris, skall besiktning äga rum, om ej lokal värderingsnämnd i särskilda 
fall bestämmer annat. Besiktning skall också äga rum om dispositionsförbud 
enligt 7 § förfogandelagen ( ) upphör att gälla utan att beslut om för

fogande har meddelats. över besiktning skall föras protokoll. I protokollet 

skall anges egendomens beskaffenhet och värde vid avlämnandet och i fö
rekommande fall återlämnandet. kostnad för tjänst eller handräckning som 
avses i 6 § förfogandelagen, kostnad för åtgärd som avses i 12 ~ förfo
gandelagen, kostnad för skada eller olägenhet som dispositionsförbud med

fört samt förändring i egendomens värde på grund av ifrågavarande tjänst, 

åtgärd eller förbud. 
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16 § Besiktning skall om möjligt förrättas av två gode män och eljest genom 
försorg av den myndighet som meddelat beslutet om förfogande. Sistniimnda 
myndighet utser en god man och egendomens ägare eller innehavare den 
andre gode mannen. Om ägaren och innehavaren ej kan enas om vem 
som skall utse god man, utses denne av den lokala värderingsnämnden. 
Gode mHnnen får i mån av behov anlita experter och sakkunniga. 

17 § Protokoll över besiktning tillställes egendomens ägare eller innehavare, 
elen som mottagit egendomen och länsstyrelsen. 

Vissa bestämmelser om lokala värderingsnämnder 

18 § Antalet lokala värderingsnämnder i varje län och niimndernas verk
samhetsområden faststHlles av länsstyrelsen efter samråd med vederbörande 
militiirbefålhavare. 

Regeringen kan förordna att får visst slag av egendom skall finnas lokal 
värderingsnämnd med större verksamhetsområde än ett län. 

19 § Ledamöter i lokal värderingsnämnd och statens ombud i sådan nämnd 
utses av länsstyrelsen efter samråd med vederbörande militärbefälhavare. 
Ledamöter i lokal värderingsnämnd med större verksamhetsområde än ett 
liin och statens ombud i sådan n1imnd utses dock av regeringen. 

20 § Ledamot i lokal värderingsnämnd skall ha allmän erfarenhet i ersätt
nings- och värderingsfrågor. 

Ledamot i lokal värderingsnämnd får visst slag av egendom skall ha 
särskild sakkunskap i fråga om sådan egendom och ha ingående erfarenhet 
av värdering av egendomen. 

21 § Ledamot i lokal värderingsnämnd skall ha fyllt nitton men ej sjuttio 
år och får ej vara i konkurstillstånd. 

Uppdrag att vara ledamot i lokal värcleringsnämncl får ej annan undandraga 
sig än den som fyllt sextio år eller haft sådant uppdrag under tre år eller 
har förhinder på grund av sin tjänst. 

22 § Skall ersättning bestämmas av lokal värderingsniimnd, sänder 
länsstyrelsen beslutet om förfogande, besiktningsprotokoll och övriga hand
lingar till vederbörande nämnd samt bestiimmer tid och plats för samman
triide då ärendet skall avgöras. Länsstyrelsen underrättar enskilda sakägare 

och statens ombud· om tiden och platsen för sammanträdet samt om sak
ägares och ombuds rätt att begära muntlig förhandling i ärendet. 

Betalning G\' ersättning 

23 § Sedan myndighets eller lokal värderingsnämncls beslut om ersättning 
vunnit laga kraft mot staten. skall i förra fallet myndigheten och i senare 
fallet länsstyrelsen utanordna det fastställda ersättningsbeloppet. om ej annat 

följer av 28 §. 
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24 § Ersättningsbelopp som fastst;illts av riksvärderingsnämnden utanord
nas av länsstyrelsen i den mån ersättning ej redan betalats enligt 23 ~ eller 
om ej annat följer av 28 §. 

25 § Tages egendom i anspråk med nyttjanderiitt och utgår ersättning ej 
på vissa tider, skall den myndighet som bestämmer ersättningen på ansökan 
av enskild sakägare pröva om och i vilken omfattning förskott på ersätt
ningen skall lämnas. 

Särskilda bestämmelser 

26 § Den som avlämnar egendom som avses med beslut om förfogande 
skall avge förklaring huruvida annrn innehar riittighet till egendomen samt, 
om så är fallet, rättighetens art och innehavare. Sådan förklaring liimnas 
skriftligen till Wnsstyrelsen eller avges inför lokal värderingsnämnd. 

27 § Får värderingsnämnd i annat fall än som avses i 26 ~ kännedom om 
att annan än den som avlämnat egendomen innehar rättighet till denna, 
skall nämnden underrätta länsstydsen om förhållandet. I förekommande 
fall skall liinsstyrelsen, om det kan ske utan oskäligt dröjsmål, anskaffa 
gravationsbevis angående egendomen. 

28 § I fråga om betalning av ersä1lning för egendom som avses i 40 eller 
41 s förfogandelagen ( ) gäller bestämmelserna i dessa lagrum. Är rät
tigheten av annat slag än som avses i 40 S förfogandelagen, skall ersättningen 
innehållas, om ej den som avlämnar egendomen och den som innehar rät
tigheten enas om att ersättningen får betalas till någon av dem. Har sådan 
överenskommelse ej träffats inom 30 dagar från dagen för beslutet om er
sättning, skall ersättningen nedsättas hos överexekutor. 

29 § Den som inställer sig vid annan myndighet än värderingsnämnd med 
anledning av förfogande har rätt till ersättning för inställelsen enligt de 
grunder som gäller för ersättning <1"' allmänna medel till vittnen vid allmän 
domstol. 

30 § Ersättning som länsstyrelse betalat med anledning av beslut om för
fogande för försvarsmaktens behov har länsstyrelsen rätt att genom för
svarets civilförvaltning få tillbaka av vederbörande centrala förvaltnings
myndighet. 

31 § Inskränkes järnvägs, kanals eller annan trafikanläggnings möjligheter 
att betjäna allmiinheten på grund av beslut om förfogande, skall den som 
innehar anHiggningen underrätta länsstyrelsen om förhållandet. 

Tillämpning~föreskrifter 

32 § Försvarets civilförvaltning meddelar efter samråd med försvarets mate
rielverk, civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar när-
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mare föreskrifter om betalning och redovisning av medel som skall utges 
av staten enligt förfogandelagen eller bestämmelse som utfärdats med stöd 
av lagen. 

De övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning 
meddelas 

l. i fråga om förfogande för försvarsmaktens behov av försvarets mate
rielverk eller - betriiffande fastigheter - fortilikationsförvaltningen, i båda 
fallen i samråd med civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar samt 

2. i fråga om förfogande för det övriga totalförsvarets behov av över
styrelsen för ekonomiskt försvar och transportnämnden i samråd med för
svarets materielverk och civilförsvarsstyrelsen. 

Denna förordning träder i kraft den 
Genom förordningen upphäves 
I. rekvisitionsförordningen (1942:586), 
2. kungörelsen (1945:325) angående provisoriska begränsningar i rätten 

att göra rekvisition, 
3. allmänna förfogandekungörelsen (! 957:294), 
4. kungörelsen (1951:551) med vissa bestämmelser om utnyttjande av 

landets transportmedel under krig eller krigsfara m. m., 
5. kungörelsen (1951 :552) med vissa bestämmelser om förfogande över 

fastigheter under krig eller krigsfara. 
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 

ersatts genom bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stlillet den nya 
bestämmelsen. 

Bilaga 

Myndigheter inom .torsvarsmakten som .tär bes/lila om .förfogande 

1. Överbefälhavaren. chefen för försvarsstaben och, enligt överbefälha
varens bestämmande, chef för sektion inom staben samt chef för högkvar
tersdel och chef för enhet som lyder under högkvarteret. 

2. militärbefälhavare, chefen för Gotlands militärkommando och försvars
områdesbefälhavare, 

3. chefen för armen, rikshemsvärnschefen samt chef för fördelning, sii
kerhetsområde, stridsgrupp, brigad och regemente. 

4. chefen för marinen samt chef för kustartilleriförsvar, marint bevak
ningsområde, marin operationsbas. kustartillerigrupp och fartygsförband, 

5. chefen för flygvapnet, chefen för första llygeskadern, llygstridsledare. 
sektorchef, basbataljonschef och divisionschef. 

6. transportledare. stationsoflicer och hamnchef, 
7. efter bemyndigande av myndighet som avses under 2-5 sådan stabs

chef. sektionschef, tjänstegrenschef, förvaltningschef och kommendant i 
stab som är underställd någon av dessa myndigheter, 
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8. mobiliseringsmyndighet i fråga om uttagen egendom som är avsedd 
för mobiliserande förband eller enhet samt myndighet under vilken för
bandet eller enheten lyder, 

9. försvarets civilförvaltning, för:;varets sjukvårdsstyrelse, fonifikations
förvaltningcn och försvarets materielverk. 

Förslag till 
Förordning med instruktion för riksvärderingsnämnden 

Härigenom föreskrives följande. 

Uppgifter 

1 § Bestämmelser om riksvärdering:mämndens uppgifter finns i förfogande-
lagen ( ) och förfogandeförordningen ( ). 

Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde med uppmärksamhet följa 
förhållandena inom landet. Nämnden skall hos regeringen föreslå de för
fattningsändringar eller andra åtgärcer som är påkallade eller i övrigt lämp
liga. 

2 § Nämnden skall varje år före den I september avge berättelse till chefen 
för försvarsdepartementet om verksamheten under det senaste budgetåret. 

3 § Nämnden får meddela lokala värderingsnämnder direktiv och anvis
ningar för handläggning av ersättningsärenden. 

4 § Niimnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de upp
lysningar och det bitriide som elen kan lämna. Av andra myndigheter äger 
nämnden erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess verk
samhet och kan lämnas av myndigheterna. 

Organisation 

5 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i förfogandelagen 
( ). 

6 § Hos nämnden finns en sekreterare. 
I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och 

sakkunniga samt arbetsbiträde. 

Arendenas handläggning 

7 § Ärende avgöres av nämnden i plenum. Bestlimmelser om beslutförhet 
och omröstning till beslut finns i förfogandelagen ( ). 

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt 
ordföranden eller sekreteraren att avgöra annat ärende än sådant som avses 
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i 18 * förfogandelagen, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet att pröv
ningen bör ankomma på nämnden i plenum. 

8 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner del behövligt eller 
när någon av nämndens övriga ledamöter begär det. Enskilda sakägare och 
statens ombud skall underrättas om tid och plats för sammanträde med 
nämnden. 

9 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl ej 
föranleder att det hålles på annan ort. 

10 § Ärende avgöres i den mån det erfordras efter föredragning som an
kommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbets
ordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges 
enligt 7 ~ andra stycket avgöres utan föredragning. 

Ordföranden får sjiilv övertaga beredning och föredragning av ärende. 

11 § I ärende skall hållas muntlig förhandling med enskild sakägare och 
statens ombud, om någon av dem begär det samt förhandlingen ej är obe
hövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Vid muntlig förhandling 
får höras annan som kan antagas lämna upplysningar av betydelse. 

Till muntlig förhandling skall kallas enskild sakägare, statens ombud och 
annan som skall höras vid förhandlingen. 

Enskild sakägare och annan som skall höras vid förhandlingen har rätt 
till ersättning för inställelsen enligt de grunder som gäller för ersättning 
av allmänna medel till vittnen vid allmän domstol. 

12 § Vid nämndens sammanträden föres protokoll. Protokoll vid muntlig 
förhandling skall innehålla kort redogörelse för förhandlingens gång och 
för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall 
också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yr
kanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden. 

Protokollet justeras av ordföranden. 

13 § Om någon som närvarit vid den slutliga handliiggningen av iirende 
eller föredraganden har skiljaktig mening, skall denna antecknas. 

14 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning eller 
yttrande i ärende hos nämnden. 

15 § Om innehållet i nämndens beslut i c:rsiittningsärende skall enskild 
sakägare och statens ombud samt länsstyrelsen underrättas. 

l}änsteti/lsättning 

16 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst tre 

år. 

17 § Sekreterare och annan personal hos nämnden antages av nämnden. 
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Övriga bestämmelser 

18 § Hos nämnden föres diarier öv1~r ärenden och inkommande handlingar. 

19 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrives i föreskriven 
ordning och med största möjliga skyndsamhet. 

20 § I skrivelse till regeringen eller chef för departement skall anges vem 
som fattat det beslut som skrivels·~n avser eller i övrigt närvarit vid den 
slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande. Har 
skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller 
framgå av protokollsutdrag som bifogas. 

Denna förordning träder i kraft den 

Förslag till 
Förordning med instruktion för lokal värderingsnämnd 

Härigenom föreskrives följande. 

Uppg((ter 

1 § Bestämmelser om lokal värderingsnämnds uppgifter finns i förfogande-
lagen ( ) och förfogandeförordningen ( ). 

Nämnden skall inom sitt verksar.1hetsområde med uppmärksamhet följa 
förhållandena inom landet. 

2 § Nämnden skall följa de direktiv och anvisningar för handläggning av 
ersättningsärenden som riksvärderingsnämnden meddelar. 

3 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de upp
lysningar och det biträde som den kan lämna. Av andra myndigheter äger 
nämnden erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess verk
samhet och kan Himnas av myndigheterna. 

Organisation 

4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i förfogandelagen 
( ) och förfogandeförordning~n ( ). 

5 § Hos nämnden finns en sekreterare. 
I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita experter och 

sakkunniga samt arbetsbiträde. 
Det åligger central förvaltningsmyndighet att föreslå nämnden sakkunniga 

inom myndighetens verksamhetsområde. Förteckning över lämpliga sak-
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kunniga skall finnas tillgänglig hos länsstyrelsen och genom länsstyrelsens 
försorg revideras vartannat år. 

Arendenas handläggning 

6 § Ärende avgöres av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutförhet 
och omröstning till beslut finns i förfogandelagen ( ). 

I arbetsordning eller genom särskilt beslut tar nämnden överlämna åt 
ordföranden eller sekreteraren att avgöra annat ärende än som avses i 18 ~ 
förfogandelagen, om ärendet icke är av sådan beskaffenhet att prövningen 
bör ankomma på nämnden i plenum. 

7 § Vid nämnden föres statens talan av ombud som förordnas av länsstyrel
sen. I nämnd med större verksamhetsområde än ett län utses dock ombudet 
av regeringen på förslag av försvarets materielverk och överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar. 

8 § Nämnden sammanträder så ofta liinsstyrelsen eller ordföranden finner 
det behövligt. 

9 § Ärende avgöres i den mån det erfordras efter föredragning som an
kommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbets
ordning eller genom särskilt beslut tar medges att ärende som handlägges 
enligt 6 ~ andra stycket avgöres utan föredragning. 

Ordföranden tar själv övertaga beredning och föredragning av ärende. 

10 § I ärende skall hållas muntlig förhandling med enskild sakägare och 
statens ombud, om någon av dem begär det samt förhandlingen ej är obe

hövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det. Vid muntlig förhandling 
får höras annan som kan antagas lämna upplysningar av betydelse. 

Till muntlig förhandling skall kallas enskild sakägare, statens ombud och 
annan som skall höras vid förhandlingen. 

Enskild sakägare och annan som skall höras vid förhandlingen har rätt 
till ersättning för inställelsen enligt de grunder som gäller för ersättning 
av allmänna medel till vittnen vid allmän domstol. 

11 § Vid nämndens sammanträden föres protokoll. Protokoll vid muntlig 
förhandling skall innehålla redogörelse för förhandlingens gång och för den 
utredning som förebringas vid förhandlingen, allt i den mån detta kan an
tagas vara av betydelse i målet. I protokollet skall också antecknas vad 
som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, 
bestridanden, invändningar och vitsordanden. 

Protokollet justeras av ordföranden. 

12 § Om någon som närvarit vid den slutliga handläggningen av ärende 
eller föredraganden har skiljaktig mening, skall denna antecknas. 

13 § Ordföranden eller sekreteraren tar infordra förklaring, upplysning eller 
yttrande i ärende hos nämnden. 
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14 § Om innehållet i nämndens beslut i ersättningsärende skall enskild 
sakägare och statens ombud sarr:.t länsstyrelsen underrättas. 

Tiänsretillsä rming 

15 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst tre 
år. 

16 § Sekreterare och annan personal hos nämnden antages av länsstyrelsen. 

Övriga bestämmelser 

17 § Hos nämnden föres diarier över ärenden och inkommande handlingar. 

18 §·Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrives i föreskriven 
ordning och med största möjliga skyndsamhet. 

19 § I skrivelse till regeringen ell,~r chef för departement skall anges vem 
som fattat det beslut som skrivel;;en avser eller i övrigt närvarit vid den 
slutliga handläggningen av ärendet och vem som varit föredragande. liar 
skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller 
framgå av protokollsutdrag som bifogas. 

Denna förordning träder i kraft den 

Förslag till 
Förordning om ändring beredskapskungörelsen (1960:515) 

Härigenom föreskrives i fråga om bereelskapskungörelsen (1960:515)' 
dels att i I, 3. 7. 10. 14 och 15 ~~orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut 

mot "regeringen". 
drls att i 3 och 14 ~~ ordet "kri:~smakten" skall bytas ut mot "försvars

makten". 
dr!s att 9 ~ I och 2 mom. samt 13 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 
def1· att 9 ~ 3 mom. skall upphöra att gälla. 

Surnrande ~rdelse 

9 ~ 

I 1110111.' Beredskapslarm innebiir 
- i elen mån A'ungl. Mqi:r icke be
stiimmer annat beträffande viss eller 
vissa författningar- förordnande om 
tillämpning av följande författning-
ar: 

Fiireslagen lvdelse 

i mom. Beredskapslarm innebär -
i elen mån regeringen icke bestUmmer 
annat beträffande viss eller vissa för
fattningar- förordnande om omedel
bar tilliimpning av följande författ
ningar i deras hclhcr: 

I Senaste lydl'isc av 10 ~ 1961:460, Jl. ~ 1970:364. 
2 Senaste lydelse 1973:866. 
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Numrande ~vdelse 

lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om 
förbud i vissa fall mot överlåtelse el
ler upplåtelse av fartyg m. m .. 

lagen den 21 mars 1940 (nr 176) 
med vissa bestiimmelser om frakt
fart med svenska fartyg. 

lagen den 13 mars 1942 (nr 87) 
med s~irskilda bestämmelser angåen
de stats- och kommunalmyndighe
terna och deras verksamhet vid krig 
eller krigs fara m. m .. 

lagen den 30 maj 1952 (nr 269) om 
skyldighet för civilförsvarspliktig att 
tjänstgöra vid krigsmakten. 

krigssjukvårdslagen den 27 no
vember 1953 (nr 688). 

allmänna ./Ör/ilgandelagrn drn ]6 
maj 1954 (nr 279), 

allmänna ransoneringslagen den 
26 maj 1954 <nr 280), 

allmänna prisreglcringslagen den 
I juni 1956 (nr 236), 

lagen den 26 april 1957 (nr 132) 
med särskilda besbmmelser angåen
de domstolarna och riittegången vid 
krig eller krigsfara m. m .. 

lagen den 20 december 1957 (nr 
684) om betalningsväsendet under 
krigsförhållanden. 

förordningen den 20 december 
1957 (nr 686) om taxeringsviisendet 
under krigsförhållanden m. m .. 

lagen elen 10 april 1959 !nr 7Jl med 
vissa bestämmelser om inliindsk för
siikringsrörelse vid krig m. m. 

lagen den lOapril 1959(nr74)med 
vissa hestiim111elserom utländsk för
siikringsrörelse här i riket vid krig 
m. 111 .• 

allmiinna tjiinstepliktslagen den 
17 april 1959 (nr 83). 

lagen den 26 februari 1960 (nr 22) 
om statlig krigsförsiikring. 

lagen den 14 december 1962 (nr 
627) om vissa åtgiirder för utnyttjan
de av vattenkrart vid krig m. 111., 

krigshandelslagen den 28 februari 
1964 (nr 19). 
111 RiksJag1·11 /977/7S. I sam!. \'r 7.0 
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Föreslagen ~\'dr/se 

lagen den 22 juni 1939 (nr 299) om 
förbud i vissa föll mot överlåtelse el
ler upplåtelse av fartyg m. m .. 

lagen elen 21mars1940 (nr 176) 
med vissa bestiimmelser om frakt
fart med svenska fartyg. 

lagen den 13 mars 1942 (nr 87) 
med siirskilda bestämmelser angåen
de stats- och kommunalmyndighe
terna och deras verksamhet vid krig 
eller krigsfara m. m .. 

lagen den 30 maj 1952 (nr 269) om 
skyldighet för civilförsvarspliktig att 
tjänstgöra vid krigsmakten, 

krigssjukvårdslagen den 27 no
vember 1953 <nr 688). 

allmiinna ransoneringslagen den 
26 maj 1954 (nr 280). 

allmiinna prisregleringslagen den 
I juni 1956 <nr 236). 

lagen elen 26 april 1957 <nr 132) 
med särskilda bestämmelser angåen
de domstolarna och rättegången vid 
krig ell·o:r krigsfara m. m .. 

lagen den 20 december 1957 (nr 
684) orn betalningsväsendet under 
krigsförhål landen. 

förordningen elen 20 december 
1957 (nr 686) 0111 taxeringsväsendet 
under krigsförhållanden m. m .. 

lagen den 10 april 1959 (nr 73) med 
vissa bestlim111elser om inliindsk för
siikringsrörelse vid krig m. m. 

lagen den IOapril 1959<nr74Jmed 
vissa bestäm 111elser om utl~indsk för
säk ringsrörelse här i riket vid krig 
m. m .. 

allmänna tjiinstepliktslagen den 
17 april 1959 <nr 83), 

lagen den 26 februari 1960 (nr 22) 
om statlig krigsförsiikring. 

lagen den 14 december 1962 <nr 
627) om vissa åtgiirder för utnyttjan
de av vattenkrafi vid krig m. 111 .• 

krigshandclslagen den 28 februari 
1964 (nr 19). 
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Nuvarand<' (vd<'IS<' 

lagen den 20 mars 1964(nr47)l)m 
krigshjälp, 

lagen den 20 mars 1964 (nr 64) om 
skyldighet att upplåta inkvarterings
bostad i krig m. m., 

lagen ( 1973:861) om lokal kristids
förvaltning. 

2 mom.' Beredskapslarm medför
i den mån Kungl. /'vlai:r icke bestäm
mer annat beträffande viss eller vissa 
kungörelser - att följande kungöreiser 

träda i omedelbar tillämpning: 
kungörels<'n d<'n 3 mars 1939 (nr 7 3) 

angåcnd<' enskildas innehar ar brev

durnr vid krig eller krigsfara m. m.,' 
kungörelsen den 2 april 1943 (nr 

137) om tilliimpning av lagen den 13 
mars 1942 (nr 87) med särskilda be
stlimmelser angående stats- och 
kommunalmyndigheterna och deras 
verksamhet vid krig eller krigsfara 
m.m .. 

gränsövervak ni ngsk u ngörelsen 
den 20 oktober 1944 (nr 728). 

kungiirc/scn den L1 juni 1951 (nr 

551) med 1·issa bestämmefffr om ur

nyr(iande ar /a11dets rransporrmedel 

under krig eller krigs/ara m. m., 

kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 

552) med rissa b<'srämnwlser om .fbr

fogand<' örl!rfasrigheter under krig <'I

/er krig.~fara. 

kungörelsen den 16 januari 1953 
(nr 21) angående tillämpning av la
gen den 30 maj 1952 (nr 269) om 
skyldighet för civilförsvarspliktig att 
tjiinstgöra vid krigsmakten. m. 111., 

krigssjukvårdskungörelsen den 17 
juni 1955 (nr 442). 

kungörelsen den 21 december 
1956 (nr 612) med tillämpningsfore
skrifter till allmänna prisreglerings
lagen den 1 juni 1956 (nr 236). 

kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 

3 Senaste lydelse 1973:866. 
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Föreslag<'n (vde/se 

lagen den 20 mars 1964 (nr 4 7) om 
krigshjälp, 

lagen den 20 mars 1964 (nr 64) om 
skyldighet att upplåta inkvarters
bostad i krig m. m., 

lagen(! 973:861) om lokal kristicls
förvaltning . 

.förfogandelagen ( ). 

2 mom. Beredskapslarm medför -
i den mån regeringen icke bestämmer 
annat beträffande viss eller vissa.för
.fattningar - att följande jö~ta11ningar 
träda i omedelbar tillämpning: 

kungörelsen den 2 april 1943 (nr 
137) om tillämpning av lagen den 13 
mars 1942 (nr 87) med särskilda be
stämmelser angående stats- och 
kommunalmyndigheterna och deras 
verksamhet vid krig eller krigsfara 
m. m., 

grlinsövervakningskungörelsen 
den 20 oktober 1944 (nr 728). 

kungörelsen den 16 januari 1953 
(nr 21) angående tillämpning av la
gen den 30 maj 1952 (nr 269) om 
skyldighet för civilförsvarspliktig att 
tjlinstgöra vid krigsmakten. m. m., 

krigssjukvårdskungörelsen den 17 
juni 1955 (nr 442). 

kungörelsen den 21 december 
1956 (nr 612) med tillämpningsföre
skrifter till allmänna prisreglerings
lagen den 1 juni 1956 (nr 236). 

kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 

4 Denna kungörelse upphlivd genorr 1974:84. 
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Nuvarande lydelse 

236) med vissa bestämmelser i an
ledning av lagen den 22 juni 1939 
(nr 299) om förbud i vissa fall mot 
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg 
m.m., 

allmänna fiirfiJgandekungörelsen 

den 6 juni 11)5 7 (nr 294 ), 

kungörelsen den 24 januari 1958 
(nr 27) angående användning inom 
marinen av tullverkets kustbevak
ning under beredskapstillstånd eller 
krigstillstånd, 

kungörelsen den 24 april 1959 (nr 
177) angående byggnads- och repa
rationsberedskapen, 

kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 
516) med tillämpningsföreskrifter till 
lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med 
vissa bestämmelser om fraktfart 
med svenska fartyg. 

krigsveterinärkungörelsen den 16 
december 1966 (nr 768), 

kungörelsen(] 973:206) om motor
repara t i onstjänsten, 

kungörelsen (1973:863) om kris
tidsnämnder. 

Beredskapslarm medför vidare att 
krigsinstruktionen för länsstyrelser
na den 12 januari 1962 (nr 4) och 
4-14 ~~ instruktionen den 5 juni 
1970 (nr 363) för civilbefälhavare trä
da i omedelbar tillämpning. 
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Föreslagen (vdelse 

236) med vissa hestiimmelser i an
ledning av lagen den 22 juni 1939 
(nr 299) om förbud i vissa fall mot 
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg 
m.m., 

kungörelsen den 24 januari 1958 
(nr 27) angående användning inom 
marinen av tullverkets kustbevak
ning under bercdskapstillstånd eller 
krigstillstånd. 

kungörelsen den 24 april 1959 (nr 
177) angående byggnads-och repara
tionsberedskapen, 

kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 
516) med tillämpningsföreskrifter till 
lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med 
vissa bestämmelser om fraktfart 
med svenska fartyg, 

krigsveterinärkungörelsen den 16 
december 1966 (nr 768), 

kungörelsen ( 1973:206) om motor
reparationstjänsten. 

kungörelsen (1973:863) om kris
tidsnämnder. 

.fiil:fägandefiirordningen ( ). 

Bercdskapslarm medför vidare att 
krigsinstruktioncn för länsstyrelser
na den 12 januari 1962 (nr 4) och 
4-14 ~~ instruktionen den 5 juni 
1970 (nr 363) för civilbefälhavare trii
da i omedelbar tillämpning. 

13 ~· 
Beredskapslarm innebär order till 

person<il, som är krigsplacerad vid 
krigsmakten. civilförsvaret eller det 
allmiint civila medicinalväsendet el
ler eljest iir tjiinstgöringsskyldig 
inom det totala försvarets krigsorga
nisation. att ofördröjligen instiilla sig 
till tjiinstgöring enligt anvisningar i 
krigsplaceringsorder eller motsva
rande handlingar. 

' Senaste lydelse 1964:416. 

Beredskapslarm innebär order till 
personal, som iir krigsplacerad vid 
.försrnrsmakten. civilförsvaret eller 
det allmänt civila medicinalväsen
det eller eljest iir tjiinstgöringsskyl
dig inom det totala försvarets krigs
organisation, att ofördröjligen instäl
la sig till tjänstgöring enligt anvis
ningar i krigsplaceringsorder eller 
motsvarande handlingar. 
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Nuvarande (l'del1·e 
Beredskapslarm inneblir tillika or

der, att far(\'.f!., 111ororfordo11. häs•ar. 
hundar och annan egendom, som ut
tagits i freclsticl enlig! 1111agni11gs

k1111görelsc11 den ]9 mars 1963 (nr 

I !OJ. ofördröjligen skola tillhanda
hållas i enlighet med tidigare I:im
nade uttagningsbesked. 
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Föreslagen (vdelse 
Beredskapslarm innebiir tillika or

der, att egendom, som uttagits i 
fredstid med sröd av jorord11i11gen 

( ) om .forberedelser .for krigs
anskaffning, ofördröjligen skall till
handahållas i enlighet med tidigare 
lämnade uttagningsbesked. 

Dcnna förordning triider kr .. 1ft den 

Förslag till 
Förordning om förberedelser för krigsanskaffning 

1-färigenom föreskrives följande. 

ln!C'dande hesrämme/ser 

1 § Med krigsanskaffning avscs anskaffning under förhållanden som avses 
i I eller 2 ~ förfogandelagen ( ) från annan än staten av egendom 
och tjänster som totalförsvarsmyndigheterna behöver för att kunna fullgöra 
sina uppgifter. 

Krigsanskaffning sker efter ö·;erenskommelse eller genom förfogande. 

2 § Krigsanskaffning förberedes i fred genom uttagning eller krigsleve
ransplanläggning. 

3 § Myndighet för vars behov krigsanskalTning förberedes kallas behovs
myndighet. 

4 § Till grund rör uttagning OC1 krigsleveransplanliiggning ligger för för
svarsmakten mobiliserings- och krigsförvaltningsplaner samt för totalför
svaret i övrigt planer som fastställes av vederbörande behovsmyndighet. 

5 § Genom uttagning sker urv;1I av fastigheter, fartyg, luftfartyg, motor
drivna fordon samt hundar som erfordras under förhållanden som avses 
i I eller 2 ~ förfogandelagen ( ). 

Mcd fastighet förstås markomräde, byggnad eller del av byggnad och 
annat utrymme. 

Med motordrivet fordon förstas - utöver vad som framgår av 3 ~ for
donskungörelsen (1972:595) - sllipfordon till sådant fordon samt maskin 
eller arbetsredskap som drives med motor eller tryckluft men som ej iir 
motorredskap. 

Fartyg utgör antingen skepp eller båt. Med skepp avses fartyg, vars skrov 
har cn största !:inge! av minst tolv meter och en största bredd av minst 
fyra meter. Annat fartyg kallas båt. 
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6 § Genom krigslcveransplanliiggning sker förberedelser för att industrier 
och andra företag under förhållanden som avses i 1 eller 2 ~ förfogandelagen 
( ) skall kunna tillhandahålla annan egendom än som anges i 5 ~denna 
förordning samt tjänster. 

7 § Om egendom som avses i denna förordning innehas av någon pä grund 
av avbetalningsköp, giiller förordningens bestiimmelser om iigare i stället 
innehavaren, fastän iigancleriitten iinnu ej gått över på honom. 

8 § I beslut om uttagning eller krigsleveransplanliiggning anges för vilken 
tid beslutet giiller. 

9 § Myndighet som prövar fråga om uttagning eller krigsleveransplanliigg
ning skall i erforderlig utstriickning samråda med övriga berörda statliga 
eller kommunala myndigheter samt söka jiimka samman stridiga intressen 
genom förhandlingar. 

10 § liar myndighet beslutat om uttagning eller krigslcveransplanliiggning 
eller om iindring eller upphävande av sådan åtgiird, skall myndigheten utan 
dröjsmtil underriitta iigaren eller innehavaren av egendom som omfattas 
av :°ttgiirden om beslutet och om hans skyldigheter på grund diirav. 

11 § l lar egendom som avses med beslut om uttagning eller krigslever
ansplanliiggning skingrats, förstörts eller lidit skada som hindrar eller iiven
tyrar dess anviindbarhet för avsett iindamål eller har den eljest i större mån 
föriindrats eller har elen helt eller delvis övergått till ny iigare eller innehavare, 
skall myndighet som meddelat beslutet utan dröjsmål underriittas om för
hållandet, om ej myndigheten bestämmer annat. 

Anmälan enligt fdrsta stycket göres av iigare eller innehavare som enligt 
10 ~ underriittats om uttagning eller krigsleveransplanliiggning. 

Uttagning 

Allmänna bestämmelser 

12 § Med uttagningsmyndighet forstås myndighet som beslutar om uttag
ning. 

13 § Uttagningsmyndighet är för fastigheter länsstyrelsen i det län där fas
tigheten ligger, för fartyg fartygsuttagningskommissionen, för luft fartyg luft
fartsverket samt för motordrivna fordon och för hundar försvarets mate
rielverk. 

14 § Uehovsmyndighet vid uttagning iir vederbörande centrala förvaltnings
myndighet. 

I den mån regeringen bestiimmer att uttagning skall ske för att tillgodose 
kommuns, företags eller organisations behov giiller förordningens bestiim
melser om behovsmyndighet i tilliimpliga delar också för kommunen, fö
retaget eller organisationen. 
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15 § Riktlinjer för uttagning meddelas av överbefälhavaren, civilförsvars
styrelsen, transportniimnden och överstyrelsen för ekonomiskt försvar i sam
riid. Riktlinjerna skall bland annat ange fördelning av egendom på olika 
behov för vilka uttagning bör ske. Innan riktlinjer meddelas för uttagning 
av jordbrukstraktorer, skall yttrande inhämtas från lantbruksstyrelsen och 
statens jordbruksniimnd. 

16 § Uttagningsmyndighet för förordna om besiktning av egendom som 
kan komma i J'råga för uttagning eller som uttagits, dock ej av fartyg. Om 
riitt för be hovsmyndighet eller militiirbefalhavare att förordna om besiktning 
finns bestiimmelser i 23 och 31 ~~-

Det åligger iigare av egendom >om skall besiktigas att hålla egendomen 
tillgiinglig p[i tid och plats som myndigheten bestiimmer. Diirvid skall tillses 
att besiktningen föranleder minsta möjliga oliigenhet och tidsutdriikt för 
iigaren. 

17 § .Ä.gare eller innehavare av egendom som kan komma i fråga för ut
tagning skall liimna de uppgifter Jm egendomen som uttagnings- eller be
hovsmyndigheten bcgiir. 

18 § Uttagningsmyndighct skall föra register över uttagen egendom och 
egendomens iigare. 

I den mån det behövs skall dessutom finnas förteckningar över egendom 
som iir liimplig rör uttagning m~n som ej uttagits. 

Uttagningsmyndigheten skall underriitta behovsmyndighet då egendom 
upptages i eller avföres ur register som avses i första stycket. 

Uttagning av fastigheter 

19 § Till grund för uttagning a\ fastigheter ligger uppgifter som finns i 
fastighetsregister hos centralniimndcn l'ör fastighetsdata eller hos länsstyrel
sen i det liin diir fastigheten lig;5er. 

20 § Myndighet som har behov av att under förhållanden som avses i 
eller 2 * förfogandelagen ( ) utnyttja annan än staten tillhörig fastighet 
skall ansöka om tillstånd till utta~;ning av sådan fastighet hos länsstyrelsen 
i det län där fastigheten ligger. Sker ändring i fråga om behovet, skall myn
digheten utan dröjsmål underriitta länsstyrelsen. 

Uttagning av fartyg 

21 § lkslut om uttagning av sk·~PP och av motorbåtar som har en ma
skinstyrka över 60 hiistkralier och som är att hiinföra till bogsermotorbätar 
eller yrkesmiissigt brukas för fiske får meddelas endast efter tillstånd av 
regeringen. 

Utöver planer som avses i 4 ~ skall till grund för uttagning av fartyg 
enligt första stycket liiggas behovsmynclighets beskrivning av de fartyg som 
myndigheten behöver. Om det kön ske, skall betriitfande varje fartyg i be-
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skrivningen anges avsett iindamål. tid under vilken fartyget beräknas komma 
att behövas oeh ek förhällanden i övrigt som kan inverka på uttagningen. 

22 § Utöver planer enligt 4 ~ skall till grund för uttagning av andra båtar 
iin som avses i 21 ~ Wggas förslag. som uppriittas för försvarsmakten av 
militärbefölhavarc och för totalförsvaret i övrigt av vederbörande behovs
myndighet. 

Förslag av civil behovsmyndighet skall i fråga om bät med hernortsriitt 
inom visst militiirområcle liimnas i samräd med militiirbefalhavaren. 

23 § Behovsmyndighet eller. i fall som avses i 22 ~- militiirbefölhavare fi'tr 
förordna om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning 
eller som har uttagits för myndighetens riikning. 

Vid besiktning enligt första stycket skall företriidare för uttagningsmyn
digheten och för det fartygsinspektionsdistrikt. diir besiktningen skall iiga 
rum. beredas tillfolle att niirvara. 

24 § ,i\.gare av uttaget fartyg iir skyldig att liimna behovsmyndigheten upp
gi fler om personal som iir anstiilld pi1 fartyget. 

Uttagning av luftfartyg 

25 § Utöver giillamle riktlinjer och planer ligger till grund för uttagning 
av luftfartyg 

I. av överbefälhavaren. luftfartsverket och transportniimnden i samråd 
på förslag av uttagningsmyndigheten uppriittad förteckning över de slag 
av luftfartyg som iir liimpliga för uttagning. 

2. <tv uttagningsmyndigheten efter hörande av behovsmyndigheterna 
upprii1tad förteckning över de fabrikat. typer. årsmodeller m. m. av luft fartyg 
som iir Wmpliga för uttagning. 

3. de uppgil"ter som enligt siirskilda bestämmelser skall lämnas till ut
tagningsmyndigheten eller som denna infordrar. 

26 § ~yndighet som har behov av att under krig eller krigsfara utnyttja 
annat :in eget lultrartyg skall begiira uttagning av sådant luftfartyg hos luft
fartsverket. 

Uttagning av motordrivna fordon 

27 § L:töver gällande riktlinjer och planer ligger till grund för uttagning 
av motordrivna fordon 

I. av överbefälhavaren. transportniimnden och överstyrelsen för ekono
miskt försvar i samråd på förslag av uttagningsmyndigheten uppriittad för
teckning över de slag av motorredskap samt motor- eller tryckluftclrivna 
maskiner eller arbetsredskap. som ej iir motorredskap. vilka iir liimpliga 
för uttagning. 

2. av uttagningsmyndigheten efter hörande av behovsmyndigheterna 
uppriittad förteckning över de fabrikat. årsmodeller m. m. av övriga mo-
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ton.lrivna fordon som iir liimpliga for uttagning, 
J. de uppgifter som enligt siir:;kilda bestiimmelser skall liimnas till ut

tagningsmyndigheten eller som lknna infordrar frän central bilregistrerings
myndighet elkr liinsstyrelse. 

28 § I fråga om uttagning av motordrivna fordon för civila behov fost
stiilles planer enligt 4 ~ av transportniimnden och överstyrelsen för eko
nomiskt försvar i samråd efter hörande av behovsmyndigheterna. 

29 § Uttagningsmyndighetcn skall underriitta central bilregistreringsmyn
dighet, niir motordrivna fordon upptages i eller avfores ur register som avses 
i 18 ~. 

30 § Uttagningsmyndighetens besiktning av motordrivna fordon sker i 
samband med registrerings- eller typbesiktning enligt fordonskungörelsen 
1l972:595)och i den utstriickning sJm statens traliksiikerhetsverk hestiimmer 
ptt förslag av uttagningsmyndigreten. 

31 § fkhovsmyndighct fftr förorlina om besiktning av uttaget motordrivet 
fordon, om det iir nödviindigt för att bedöma fordonets fortsatta liimplighet 
för avsett iindamäl. 

32 § Linsstyrelse ffir efter samråd med lantbruksniimnden hos uttagnings
myndigheten pttkalla de iindringar i uttagningen av traktorer som bedöms 
erforderliga med hiinsyn till jorcbruksniiringens intressen. 

33 § liar central bilregistreringsmyndighet liimnat uppgift till uttagnings
myndigheten om uttaget motordri,·ct fordon.skall registrcringsmyndigheten 
underriitta uttagningsmyndigheten när iindring intriiffor i fräga om fordonet. 

Uttagning av hundar 

34 § För uttagning av hundar indelas landet i uttagningsomr:lden. Efter 
samräd med chefen för armen och övriga berörda myndigheter beslutar 
uttagningsmyndigheten om indelningen och faststiiller inom vilka omritclen 
uttagning skall ske. 

35 § Riksstambokfårda hundar, som uttagningsmyndigheten bedömer vara 
av siirskilt viirde för aveln, tar ej uttagas. Detsamma giiller hundar som 
disponeras av polisviisendet och ledarhundar fi.ir blinda. Ej heller IItr uttagas 
hundar som iir yngre iin 18 månader eller iildre iin 8 år. 

36 § Till grund frir uttagning av hundar giiller. utöver faststiillda riktlinjer 
och planer. de uppgifter som finns i hundskatteregistret. Kommunerna skall 
på begiiran av uttagningsmyncligheten och enligt dennas niirmare anvis
ningar ärligen före den 1 april liimna utdrag ur hundskattercgistret. 

37 § Besiktning av hund förriitta:; av besiktningsman som uttagningsmyn-
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digheten utser för varje uttagningsområde. Besiktningsman skall vara väl 
förtrogen med brukshundstjänst. 

Besiktningsmannen skall uppriitta besiktningsbevis med uppgift bl. a. om 
hundens viirde. Viirdering skall ske enligt grunder som uttagningsmyn
digheten fastställer efter hörande av riksviirderingsn:imnden. 

Krigsleveransp/anläggning 

38 § Behovsmyndighet verkst:iller krigsleveransplanWggning efter tillstånd 
och under överinseende av överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller i fråga 
om livsmedel. fodermedel. utsäde och fettråvaror statens jordbruksn:imnd 
eller i fr<-1ga om J:ikemedel och sjukvårdsmatericl socialstyrelsen. 

Överstyrelsen. jordbruksn:imnden eller socialstyrelsen får uppdraga åt 
lfosstyrelsen i det Wn lhir egendomen finns eller annan myndighet att med
dela tillstt1nd enligt första stycket. 

Ansökan om tillstånd får ej inges av myndighet inom försvarsmakten 
utan medgivande av överbcfalhavaren eller myndighet som denne bestiim
mer. 

39 § Inom varje Ein medverkar J;insstyrelsen vid krigsleveransplanliiggning
en i den utstr:ickning och enligt de anvisningar som överstyrelsen för eko
nomiskt försvar respektive statens jordbruksniimnd eller socialstyrelsen 
meddelar i samråd med berörda myndigheter. 

40 § Anser sig Wnsstyrelse ej kunna bifalla ansökan om tillstånd till krigs
leveransplanWggning, skall handlingarna överl:imnas till överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar respektive statens jordbruksniimnd eller socialstyrelsen 
som beslutar i :irendet. 

41 § Berör tillständsiirende försvarsmakten, skall den myndighet som liim
nar tillst{1nd samdcla med överbefälhavaren eller myndighet som denne 
hest:immer. Kan samförstånd ej n{\s, skall iirendet unclerst:illas regeringens 
prövning. 

42 § Myndighet som erhällit tillstånd till krigsleveransplanliiggning skall 
i samverkan med det företag eller annan som beröresdiirav vidtaga de för
beredande :\tgiirder som behövs för att anskaffa och anviincla egendomen. 
Sker :indring i fräga om behovet av planliiggning, skall myndigheten utan 
clröjsmäl unclerriitta den myndighet som meddelat tillst{mdet. 

Örriga hesrämme/ser 

43 § Om tystnadsplikt vissa fall vid förberedelser för krigsanskaffning 
föreskrives i 46 ~ förfogandelagen ( ). 

44 § Mot heslut om uttagning eller krigslcveransplanWggning får talan ej 
föras. 
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45 ~ Anvisningar för tilliimpningen av denna förordning meddelas 
I. i fråga om uttagning av fast ghctcr av överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar och i fräga om annan uttagning av uttagningsmyndigheterna efter 
samråd med behovsmyndigheterna samt beträffande fartyg även med sjö
rartsverkct l)Ch betrMfande motordrivna fordon även med transportniimnden 
och överstyrelsen får ekonomiskt försvar samt 

2. i rråga om krigsleveransplanliiggning av överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar eller. i fråga om livsmedel, fodcrmedel, utsäde och fettråvaror, av 
statens jordbruksniimnd eller, i fråga om läkemedel och sjukvårdsmateriel, 
av socialstyrelsen, allt efter samråd med berörda myndigheter, samt i den 
mfln tilliimpningen uteslutande av~;er förfarandet hos militära myndigheter 
av överbefalhavaren. 

Denna rörordning triider i kraft den då kungörelsen (1952:825) 
om planliiggning under fredstid för ianspråktagande av egendom vid krig 
eller krigsfara och uttagningskungC.rclsen (1963: 110) skall upphöra att gälla. 

Sistniimnda kungörelse gäller dock fortfarande i fråga om uttagning av 
hiistar intill dess regeringen beslutar annat. 

Egendom som vid tiden för ikraftträdandet omfattas av uttagning eller 
planliiggning med stöd av förut giillande författningar skall tills vidare anses 
som omfattad av uttagning eller krigsleveransplanliiggning enligt den nya 
!Orordningen. 
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LAGRÅDET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sammanträde 
1977-11-18 

155 

'.'lärvarande: justitierådet Hult, regeringsrådet Simonsson, justitierådet 
Mannerfelt, justitierådet Welamson. 

Regeringen har den 16 juni 1977 på hemställan av statsrådet Krönmark 
beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

1. förfogandelag, 
2. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), 
3. lag om ändring i lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för 

försvaret m. m., 
4. lag om ändring i krigssjukvårdslagen (1953:688), 
5. lag om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring. 
6. lag om ändring i lagen (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarte

ringsbostad i krig m. m. 
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Olof Forss

berg. 

Förslagen föranleder följande yttrande av fagrådcr. 

Inom regeringens kansli har planerats att förslag till ny förfogandelag m. m. 
skall föreläggas riksdagen under hösten 1977. så att ikraftträdande - sedan 
erforderliga verkställighetsförordningar utarbetats-skall kunna ske den 1 juli 
1978. Motsvarande planläggning gäller för en ny ransoneringslagstiftning 
vilken i många hänseenden anknyter till förfogandelagstiftningen. Under 
våren 1977 var liiget det att tjänstgörande ordinarie lagrådsavdelning 
arbetsmässigt hade utrymme att inleda granskning av lagförslag på det 
aktuella lagstiftningsområdet och att det från försvarsdepartementets sida var 
möjligt att för lagrådsgranskning presentera de tilltiinkta förslagens allmänna 
grunde.r jiimte föreliggande men ännu ej fastlagda lagtextförslag. För att 
tidsplanen skulle kunna hållas, inleddes lagrådsgranskningen i slutet av april 
1977 på grundval av det material som således kunde presenteras. Eftersom 
det då ännu ej förelåg regeringsförslag med slutlig utformning. hade lagrådet 
möjlighet att i en mångfald hiinseenden genom föredraganden framföra 
synpunkter och föreslå ändringar att övervägas under det pågående departe
mcntsarbetet med remissen. 

Mot nu angivna bakgrund har förslagen fått sin definitiva utformning. De 
har inkommit till lagrådet den 17 november 1977. 

Lagrådet lämnar de nu föreliggande förslagen utan erinran. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1977-12-08 

156 

Närvarande: statsmm1stern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 

Ahlmark. Romanus, Turesson, GJstavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, 

Dahlgren, Åsling, Söder, Troedsson. Mundebo, Krönmark, Ullsten, Buren

stam Linder, Wikström, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Krönmark 

Proposition om förfogandelag m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådet:; yttrande1 över förslag till 

1. förfogandelag, 

2. lag om ändring i civilförsvarslagen (1960:74), 
3. lag om ändring i lagen ( 1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för 

försvaret m. m., 

4. lag om iindring i krigssjukvårdslagen (! 953:688), 
5. lag om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och förstöring, 

6. lag om Undring i lagen ( 1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarte

ringsbostad i krig m. m. 

Föredraganden upplyser att lagrådet har lämnat lagförslagen utan erinran 

och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga förslagen. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 

I Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgeringssammanträde den 16 juni 1977. 
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